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SECÇÃO DOUTRINAL

CAMINHO DE FERRO DA BEIRA BAIXA
RELATORIO DO PROJECTO DEFINITIVO1

I
Parecer da junta consultiva sobre o ante-projecto

Ordenou-se, em portaria de 9 de abril de 1875, que eu fizêsse o projecto definitivo do caminho de ferro da Beira Bai
xa, tomando por base o ante-projecto por mim apresentado,
que na generalidade tinha sido approvado pela junta consul
tiva de obras publicas. Procedi logo aos. estudos, que come
çaram ainda no mez de abril, e agora tenho a honra de en
tregar.
Nas considerações feitas pela junta consultiva, apparece a
' Veja-se a estampa l.“ do tomo vi d’esta revista, armo de 4875.
N.° 93—Sbtrmrro—Tomo VIII
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opinião de que póde haver maior tolerância, não só em rela
ção ao minimo do raio das curvas, mas principalmente ao
máximo das inclinações. Aproveitei-me d’esta faculdade em
relação ás pendentes, cujo máximo, sendo de 10 millimetros
por metro, elevei a 11 millimetros, applicando-as todas as
vezes que a isso obrigava o terreno. Das curvas só duas fo
ram modificadas para menos.
Recommenda mais a junta consultiva que a linha do projecto seja mais cingida ao terreno, para dar menores movimen
tos de terra; n’este ponto o projecto definitivo tem vantagens,
sendo as maiores na 2.a secção e algumas na 3.a, ficando a
1.’ apenas com leves modificações, poisque a linha não póde
sair da margem do Tejo, e o estudo do ante-projecto havia
sido feito com esmerado cuidado; não obstante é possível que
na sua execução haja ainda algumas pequeníssimas modifica
ções, que não alteram as condições geraes do actual traçado.
Sobre as pontes metallicas fez ajunta sabias observações,
e n’esse sentido foi modificada a ponte sobre o Tejo com 1
tramo de 60 metros e 2 de 25 metros, e o viaducto do Ri
beiro do Barco de 3 tramos de 35 metros que se reduziram
a 30 metros, não havendo alteração de comprimento nos tra
mos de menos de 25 metros de comprido.
Finalmente é a junta de parecer que os carris, dadas estas
pendentes podem ser de menor peso.

II
Nova justificação da direetríz

Tendo tido na devida consideração o que se refere ao pa
recer da junta consultiva, não julguei dever passar em silen
cio as opiniões que. se pronunciavam, por parle de pessoas
entendidas e dadas á construcção e exploração dos caminhos
de ferro, de que outro devia ser o entroncamento e outra a
directriz d’este caminho de ferro. Eu ler-me-ia justificado
com a ordem do governo que o mandou partir de Abrantes,
e com a approvação geral do primeiro projecto pela junta
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consultiva de obras publicas; mas julgo do meu dever fazer
novas considerações para justificar a directriz que primeiro
se lhe deu, e se conservou depois, apenas alterada.
Gomo disse no relatorio anterior, não era possível assen
tar o caminho sobre os planaltos que estão de um e outro lado
das margens do Tejo, por serem cortados de fundos ribei
ros, e levantarem-se-lhe na passagem serras elevadas. Apre
sentava-se só o leval-o afastado da margem do Tejo pelo lado
do sul, e havia quem propozesse entroncal-o em Portalegre,
no Grato, em Chança e finalmente no Alto do Padrão, para de
qualquer d’esses pontos seguir pela planície mais ou menos
ondulada do Alemtejo, passando ao sul de Niza, proximo de
Povoa das Meadas, e seguindo direito a Gaceres em Hespanha.
Examinando-se a carta geographica, apresenta-se a idéa de
que Abrantes é o melhor ponto de entroncamento, poisque,
tendo de procurar a direcção nordeste ou les-nordeste, o lanço
desde Abrantes até o Alto do Padrão è quasi perpendicular
áquella direcção, sendo perdido o percurso em 18 kilometrqs.
Do Alto do Padrão em diante a linha que se traçasse para ír
a Niza seria parallela ao Tejo em grande extensão, sem diver
gir muito da actual linha de leste; se depois de passar a ri
beira de Niza tivesse de ír procurar a foz do Ponsul, para
subir por elle até encontrar o nosso traçado, teria de recur
var-se para o norte, e sem duvida havia de augmentar sobre
o projeclo feito mais uns 12 kilometros. Sendo assim, o trajecto excederia o do projecto feito proximo de 30 kilometros.
0 facto da maior extensão aggrava-se pelo desnível que ha
entre o Rocio de Abrantes e o Alto do Padrão, acrescido
ainda pela passagem até Niza, que não se elevará menos de
200 metros sobre o nivel geral da linha do Tejo.
Os defensores do caminho saindo do Alto do Padrão adduzem as grandes difficuldades que ha nos cortes em rocha e
nos grandes aterros á margem do rio, comparada com a fa
cilidade da construcção no Alemtejo. Sustenta-se o caminho
marginal considerando que ha a construir pelo sul mais 12 ki
lometros, e estes, incluindo material fixo e circulante, não
podem custar a menos de 28:000/5(000 réis, ou 330:000^000
26.
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réis a mais; tal quantia dá de sobejo para reduzir ao mesmo
custo a linha marginal. Mas a esta fica-lhe uma vantagem, que
não póde ter compensação na outra; são 30 kilometros me
nos de trajecto, que equivalem a uma grande economia em
tempo e dinheiro.
*
Alem das grandes pendentes que traria o outro projecto,
uma das quaes, a do Alto do Padrão, é sobejamente conhe
cida pelo seu comprimento, na descida para o Ponsul e nas
margens d’este rio apresentam-se difficuldades pouco inferio
res ás da margem do Tejo.
São pois todos estes motivos que nos obrigam a insistir
pela linha da margem do Tejo como a mais racional, a mais
curta, a mais barata e a de melhor circulação.
Não faremos aqui confrontação com a do Tejo, da linha
que saindo da de leste alem do Alto do Padrão, se dirigisse
por Povoa das Meadas a Caceres, porque essa linha não era
a da Beira Baixa, e ficava completamente estranha aos seus
interesses. Se de futuro essa linha tivesse alguma utilidade,
poder-se-ia construir como linha de 2.a ordem, porque nella
não se realisa trajecto mais curto entre Lisboa e Madrid.

III
Divisão do projecto em secções

Continuei dividindo o projecto em Ires secções separadas
pela passagem no rio Tejo e na ribeira do Ponsul. As tres
secções têem os seguintes comprimentos:
1. ® Do rocio de Abrantes ás portas
de Rodam....................................... 58:773m,00
2. ® Das portas’de Rodam á ponte do
Ponsul............................................. 38:014 ,32
3. ® Da ponte do Ponsul á fronteira
(Fonte Santa)................................ 47:053 ,58
Total.......................... 143:840n,,90
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A extensão total no ante-projecto era de 141:828 metros,
no que houve um excesso de 2:000 metros, acrescidos priucipalmentc na 3.a secção, a da fronteira.

IV
Vantagens do projecto sobre o ante-projecto
quanto ao leito do caminho

Descrevendo cada uma das secções, temos a l.a muito approximadamenle como era. Houve unicamente a fazer Ires
variantes, que pouco modificaram o traçado: uma em Alvega,
outra na Amieira e outra nas portas de Rodam. Nos 59 kilometros á margem do Tejo ha partes difficeis a executar, superabundando a rocha. Temos porém desde Abrantes até o
kilometro 19 um terreno em geral facil, e poder-se-ia dizer
totalmente bom, se não houvesse alguns hectometros com
exeavações e aterros maiores. Os 20 kilometros que se se
guem são os mais custosos, ainda assim entremeados de par
tes soffriveis. Abi se notam como maiores obras dois tunneis,
um de 283 metros e outro de 64 melros de comprido, sendo
as maiores exeavações e aterros, se estivessem reunidos, de
uma extensão que não excede a 4 kilometros. Os restantes
19 kilometros são de medianas difficuldades. Assim n’esta
secção póde-se contar uma terça parte boa, outra mediana
mente dillicil, e finalmente uma muito diílicil. Ao fim a ponte
do Tejo ficou com as mesmas dimensões, seguindo-se um
pequeno tunnel de 104m,44.
A 2.a secção foi toda feita de novo; a directriz porém vae
muito próxima da anterior, e o perfil melhorou consideravel
mente, não só na subida pelo valle do Locriz até o collo de
Alfrivida, mas em toda a extensão á margem do Ponsul até
a ponte de Malpica: d’ahi até os Belgaios ficou nas condi
ções anteriores. Teve que recurvar-se a linha proximo da
ponte do Açafal para se livrar do terreno pantanoso que se
segue. Os aterros de valle de Pousada ficaram muito reduzi
dos, não obstante apresentarem-se duas exeavações grandes;
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no collo de passagem reduziu-se o córte de 18 a 43 metros
de altura maxima; junto do Ponsul diminuíram quasi todos
os aterros e excavações, posto algumas ficarem ainda gran
des ; o viaducto do Barco, cuja altura maxima era de 48 me
tros, ficou reduzida a 36. Toda esta secção, em que o leito ti
nha ficado por preço superior ao da primeira, desceu abaixo
d’elle.
Na 3.a secção deu-se agora o rebaixamento da ponte do
Ponsul, que passou de 17 a 10 metros de elevação. O traçado
seguiu pelo mesmo terreno, teve porém uma variante mais
afastada na divisória das aguas do Ponsul para as do Aravil,
que se estendeu até a passagem d’esta ribeira. O trajecto não
ficou mais curto, mas o terreno melhorou alguma cousa.
No Aravil ha uma ponte de dois tramos de ferro. D’ahi até
a fronteira nota-se principalmente a diminuição das excava
ções e aterros adiante da Torre, no que se melhorou bastante,
conhecendo-se o resultado nas terraplenagens, que são meno
res e diminuíram o orçamento. No fim da secção houve que
reformar o projecto, fazendo variantes, a fim de ligar o tra
çado portuguez com o da linha de Malpartida; este traço de
ligação foi feito pelo pessoal technico portuguez, e acceito pelo
hespanhol. Teve que se projectar uma ponte sobre o Elga, a
qual deve ser paga, metade por Portugal e a outra metade
por Hespanha. Esta ponte tem 20 metros de elevação sobre o
leito do rio, e consta de 3 tramos de 25 metros de comprido.

V
Condições technioas em que se acha e difficuldades
de execução

No seu traçado graphico a linha ferrea, partindo de Abrantes, segue a margem esquerda do Tejo, proximo do rio, cor
tando muitos contrafortes e as ravinas que os separam, em
que correm ribeiros ou regatos. Alguns dos contrafortes são
excavados em grande altura com volume considerável de ro
cha schistosa e em alguns lanços granítica; mas o transporte
dos terraplenos faz-se a pequena distancia, se tem de ir para
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aterros, e ainda menor se se deita pela encosta para o rio,
attenuando assim a despeza das terraplenagens.
Como se nota na planta, a successão de alinhamentos e cur
vas é muito regular, separadas sempre as curvas contrarias
por alinhamentos entremedios. Na 1 .a secção só a curva de
entroncamento, que tem 400 metros de raio, e a das avenidas
da ponte nas portas de Rodam, que de 500 e 300 metros de
raio passaram a ser de 300 e 250 metros, descem abaixo do
minimo adoptado. As pendentes na margem do Tejo não ex
cedem a 10 millimetros, nem havia vantagem em as elevar.
Na 2.a secção as maiores diíficuldades que se offerecem
são as terraplenagens das margens do Ponsul, quasi todas
cortadas no schisto em uma extensão de 5 kilometros. Ha em
Valle de Pousada algumas excavações grandes em terrenos
arenosos de facil excavação; não obstante o traçado cm planta
è melhor que o da margem do Tejo, tendo apenas quatro
curvas de 450 metros de raio em Valle de Pousada e no collo
de Alfrivida, e duas de 400 metros no Ribeiro do Barco.
As rampas subiram n’esta secção até 11 millimetros, das
quaes a mais extensa é de 0,0108 em 4:887, dando em re
sultado não haver esforço extraordinário para as machinas.
Chegando ao Ponsul, apresenta-se logo um viaducto de 3
tramos de 30 metros com pilares da altura de 32 metros,
que é a maior obra d’esta secção e a unica que tem de ferro.
Nos 12 kilometros á margem do Ponsul, em que o caminho
assenta em uma camada de grés branco, o períil seria abso
lutamente bom, se não tivesse cortadoras largas, feitas n’esta
camada, que obrigam a abaixar a linha do projecto para dar
os aterros sufficientes.
A 3.a secção é assente em metade da sua extensão em ter
reno aravel de formação schistosa. 0 traçado desenvolve-se
em grandes alinhamentos e ângulos abertos, as curvas têem
o raio minimo de 500 metros, as inclinações sobem a 11 mil
limetros, sendo a de maior extensão em 3:000. Só em tres
pontos tem excavações e aterros maiores; são as da Torre,
as da divisória das aguas do Ponsul para as do Aravel e as
proximidades da estação de Idanha. As obras principaes d’esta
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secção são as pontes de ferro sobre o Ponsul nos Belgaios,
de 3 tramos de 30 metros, a ponte do Arável de 2 tramos da
mesma extensão, e a ponte do Elga de 3 tramos de 25 me'
tros de comprido.
VI
Utilidade d’este caminho relativamente á população
e á produoção

Não deixarei de repetir aqui algumas considerações que íiz
no ante-projecto.
O caminho de ferro da Beira Baixa, se não tem uma densa
população a servir, uma cultura intensa e uma industria flo
rescente, tem algumas povoações e concelhos ricos, bons ter
renos para a producção, muitos azinhaes para engorda de gado
suino, muitos rebanhos de cabras e ovelhas, algumas vinhas
excellentes, algumas boas madeiras e uma disposição própria
para a grande cultura.
Depois de Abrantes ha a pequena povoação de Alvega e a
de Concavada com alguns casaes que estão na margem es
querda do Tejo. Mais acima está Belver, pequena povoação,
ao sul da qual, a distancia de 4 kilometros, se acha a villa de
Gavião, ao norte a 8 kilometros assenta a villa de Mação. Su
bindo o rio encontra-se a Amieira ao sul e ao norte o Fratel,
povoações pequenas, e mais distante a villa de Niza, que com
vantagem procurará ali o caminho de ferro.
Finalmente, junto do Tejo está Villa Velha de Rodam, mais
importante pela passagem que ali se faz e pela communicação
com o trafego do rio, do que pela producção e importância
própria. D’este ponto se pôde estabelecer communicação facil,
não só com Niza, mas com as Sargedas e Sobreira Formosa,
d’onde dista uns 30 kilometros.
D’ahi em diante o traçado, saindo das margens do Tejo, pas
sa por pequenas e raras povoações, mas por meio de grandes
montados e olivaes e por terras de muita producção ate entrar
nas margens do Ponsul. Valle de Pousada e Alfrivida são in
significantes povoações. Depois de passar a ponte de Malpica
até a passagem do Ponsul, em 12 kilometros, são continuados
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os olivaes e montados. Ao norte, á distancia geographica de
6 kilometros, está Castello Branco, que, por causa do desní
vel, necessita estender a distancia por caminho de ferro a 14
kilometros. Em volta da capital do districto ha concelhos e po
voações importantes e ricas.
Atravessado o Ponsul, a linha ferrea segue pelo meio dos
extensos e ferteis campos do Ladoeiro e Idanha a Nova. A
acção do caminho, alem d’estas villas, estende-se a outras ter
ras, como Idanha a Velha, Alcafozes, Zibreira, Monforte. Con
tinuando pelos terrenos do Arável e d ahi até o Elga, serve
os povos de Poulões, Salvaterra do Extremo, Penha Garcia,
Segura, Monfortinho, e, mais distante para o norte, Monsanto e
Penamacor.
Dá-se em todo o terreno que vae de Villa Velha até a fron
teira a mesma qualidade que mencionei no relatorio do projecto de caminho de ferro de Vendas Novas a Evora e Beja:
que o caminho de ferro é destinado mais a desenvolver as ri
quezas naturaes que a prestar serviço á riqueza existente.
Mas, como no Alemtejo, a Beira Baixa tem todas as condições
de um desenvolvimento rápido, não obstante a concentração
da propriedade em pequeno numero de possuidores.

VII
Vantagem para a receita proveniente de Hespanha

Da continuação d’este caminho em Hespanha nada tería
mos a dizer, se não tivéssemos visto os campos agricultados
que ha entre Placencia e Corea, e se não nos tivessem affirmado que ali se accumulam as colheitas de tres e quatro annos, por não haver transportes fáceis até os portos de mar,
dos quaes o mais proximo é o de Lisboa.
De Malparlida a Madrid haverá ainda muito que transpor
tar pelo caminho de ferro que agora projectâmos, mas o prin
cipal movimento hespanhol ha de lhe vir de Madrid, que para
o lado do occidente não tem caminho mais curto, nem cidade
tão importante em que pare como a capital portugueza.
Acresce ainda em parte a circulação, que se fizer por ter-
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ra, de França e Italia, que, dirigindo-se a Madrid, ha de seguir
por esta linha ao nosso porto, e assim dar logo ao principio
uma rasoavel receita.
VIII
Estações, sua posição, classe e distancia,
e outros edifícios

A linha ferrea da Beira Baixa tem as estações que comporta
a sua extensão e satisfazem ás povoações ou sitios de que to
mam o nome. O kilometro em que se acham, a classe a que
pertencem, a distancia a que se encontram vê-se no seguinte
mappa:
Classes

Nomes

Kilomet

1.’

Abrantes..............................

1

3.‘

Alvega..................................

16

3.a

Belver..................................

26

3.a

Amieira................................

37,6

Paragem

Olho de Boi..........................

48,6

2.»

Villa Velha............................

60,3

3.a

Alfrivida................................

75,6

2?

Ponsul (entroncamento).. ..

86,2

Paragem

Belgaios................................

98,6

ros Distancia

15

9
12,6

11
11,7

15,3
10,6
12,4

10,8
c> a

Idanha..................................

109,4

3.a

Poulões................................

127

Monfortinho (nu F ente Santa)

142,8

7,61

15,8
q

a
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Distancia media em kilometros...............

12

1. ’classe..................................................
2. a » ....................................................
3? » ....................................................
Paragens....................................................

1
4
5
2

Total das estações... 12

Considerando que a actual estação do caminho de ferro de
leste em Abrantes é a estação de entroncamento e fará o ser
viço para ambas as linhas, a estação da Beira Baixa em Abran
tes será uma estação de deposito em que haverá alpendres
para carruagens, rotunda para locomotivas, armazéns e co
bertos para mercadorias, os apparelhos injectores, as traves
sas e carris, as oflicinas de reparação e todos os arranjos ne
cessários para a sua exploração.
Nas outras estações notar-se-ha a de Villa Velha de Rodam
pelo maior movimento que já existe; a do Ponsul, porque
d’ella parte o ramal de via reduzida que se dirige por Castello
Branco para a Covilhã, onde se farão os maiores depositos e
os meios de baldeação; linalmente, a da fronteira que, pela
sua situação, deve ser estação commum á linha portugueza e
á hespanhola, onde esta terá necessidade de fazer armazéns e
arrumações.
Em cada uma das estações haverá a estação propriamente
dita, contendo salas de espera, gabinete de venda de bilhetes
e de telegrapho, sala de recepção e peso de bagagens, e vi
venda dos empregados; e alem d’isso haverá latrinas, caes,
coberto de mercadorias com o respectivo escriptorio, e em al
gumas, cocheira de carruagens. A grandeza e a disposição de
cada uma das peças será correspondente á classe e ao movi
mento presumível da estação.
Haverá em toda a linha cincoenta e tres casas de guarda,
de fórma accommodada ás necessidades dos empregados que
as devem habitar. Os perfis em que se deverão fazer estão
designados em uma relação; a sua distancia maxima approxima-se de 4 kilometros e a média de 2:710 metros, com o
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que se reputa ser a via bem vigiada e o numero de trabalha4 dores o necessário para a conservação.
IX
Extensão do caminho entre Lisboa e Madrid

Considerando este caminho internacional (titulo applicavel
a todos os caminhos que atravessam a fronteira), e altendendo
só á ligação de Lisboa com Madrid, podemos assegurar que é
esta a linha de mais curto trajecto entre as duas capitaes:
Compõe-se a sua extensão de:
Melros

®
1.
2. ®
3. °
4. ®

De
De
Da
De

Lisboa a Abranles, feitos............................
Abrantes á fronteira, projeclados...............
fronteira a Malpartida, projeclados............
Malpartida a Madrid, feitos.........................
(Feitos......... 303:200/
Total..........
/Projeclados. 300:0201

135:200
143:840
156:180
168:000

D’esta linha faltam, pois, duas secções a construir de proximo de 150 kilometros, uma em Portugal, a que aqui se
projecta, outra em Hespanha, cujos estudos tomou a cargo a
companhia de Madrid a Malpartida.
Esta linha, com 603 kilometros, é mais curta 277 kilome
tros que a de Badajoz com 880. A differença entre as duas c
proximamente a terça parte da linha mais extensa, percorrida
hoje pelos comboios do correio em 36 horas, não o tendo sido
por comboios accelerados em menos de 24. Pela linha da
Beira Baixa, se se estabelecessem comboios com a velocidade
do expresso de Lisboa ao Porto, far-se-ia o trajecto de Lisboa
a Madrid em 16 horas; se a velocidade fosse de 40 a 45 kilo
metros incluindo demoras, vencer-se-ia a distancia entre 15
e 13 horas, o que Iraria a vantagem de se fazer a viagem em
um dia ou uma noite.
A despeza é na linha em exploração por indivíduo em 1?
classe de 18$900 réis, pelas linhas projecladas será de réis
12$950, deixando a favor 5$950 réis; proximo do terço da
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despeza. As viagens para os outros paizes da Europa encur
tarão um dia, podendo-se ir a Paris em menos de tres dias.
RatiGcando-se a comparação das distancias de Madrid aos
portos de mar mais proximos, temos de:
Kilometros

*

Madrid a Alicante...................................... 455
Madrid a Santander.................................. 509
Madrid a Lisboa....................................... 603
Esta ultima é, sem duvida, a menor distancia entre o centro
da Península e os portos do occidente.

X
Pessoal teehnico e duração da construcçao

Entendo que, para a execução d’esla linha, se deve dividir
a sua extensão em 13 troços ou lanços, tendo a sua séde nas
povoações que se encontram e são: Abranles, Alvega, Belver,
Amieira, Gardete, Villa Velha, Valle de Pousada, Lentiscaes
ou Alfrivida. Castello Branco, Ladoeiro, Idanha, Poulões e
Monfortinho, com a extensão de 8. 12, 11, 13, 9, 12, 9, 11,
12, 10, II, 13 e 13 kilometros.
Sendo a l.a secção a mais difficil, necessário será antecipar
n’ella os trabalhos; por isso, proponho que a abertura dos
trabalhos se faça nos primeiros seis lanços quasi ao mesmo
tempo, e que, passados pelo menos seis mezes, se abram
os dois seguintes e só passado um anno depois da abertura
se devem começar os últimos cinco, que estarão promptos ao
mesmo tempo que os primeiros. O pessoal teehnico poderá
ser de 1 engenheiro director, I immediato e 8 chefes de sec
ção para os lanços, tendo cada um 3 conductores ou aponta
dores, e alem d’isso o pessoal de escriptorio.
O trabalho de construcção do leito do caminho póde ser
todo por empreitadas parciaes dirigidas e fiscalisadas pelo
pessoal teehnico. Os trabalhos poder-se-iam fazer em 30 me
zes, mas para as eventualidades será bom contar 3 annos des
de o seu começo.
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XI
Custo do caminho

Consta do seu orçamento e das peças que lhe são auxilia
res o custo de toda a linha com o material necessário para a
exploração. Divide-se o orçamento em duas grandes secções:
uma que comprehende o leito do caminho, a qual se compõe
de expropriações, terraplenagens e obras d’arte; a outra, que
consta dos artigos de material fixo, edifícios e dependencias,
e material circulante.
Dos documentos apresentados deprehende-se que o leito
do caminho deverá custar a somma total de 2.384:7500000
réis, sendo por kilometro 16:5600760 réis. O material fixo
e circulante, edificios e accessorios elevar-se-ha ã somma re
donda de 1.357:0500000 réis, e o custo por kilometro a réis
9:4230960.
O artigo que aqui soffre analyse é o leito do caminho, como
a parte de custo mais variavel. Parece-nos que as terraplena
gens não são extraordinárias, as obras de arte são de custo
moderado e as expropriações devem ser relativamente bara
tas. Ainda assim é o custo do leito do caminho a verba mais
avultada, e muito importa que para ficar perfeito se não pou
pem despezas, porque o leito não se modifica. Outro tanto se
não pode dizer do material fixo e circulante, que se renova ou
modifica em períodos regulares. Os edificios mesmo, se são
inferiores ás necessidades do movimento e trafico, augmentam-se ou reconstruem-se.
Ha alem d'estas despezas um artigo que chamarei de des
pezas financeiras ou geraes, as quaes se compõem dos estudos
prévios, dos juros c interesses pagos pelo capital durante a
construcção, das commissões dadas a bancos ou a compa
nhias pela emissão ou organisação dos fundos; essas despe
zas são muito variaveis; podemos, porém, arbitral-as em uma
percentagem do capital que se vae empregando, e orçal-as em
543:6400000 réis. E sommando toda a despeza ha uma som
ma total de 4.285:4400000 réis, que dá por kilometro réis
29:7600000.
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XII
Determinação da passagem na fronteira

Uma commissão mixta composta em Portugal do director
d’estes estudos e dos engenheiros militares coronel Arlincourt
Braga e capitão Bandeira de Mello, e em Hespanha do enge
nheiro chefe Eusebio Page e outros engenheiros auxiliares, foi
nomeada pelos respectivos governos para accordar sobre o
ponto da fronteira em que este caminho devia passar de um
para outro paiz. Pela distancia a que se achavam os seus mem
bros e pela retirada de Lisboa do engenheiro chefe hespanhol
não se pôde realisar a conferencia entre todos os membros da
commissão; houve, porém, conferencias parciaes do director
dos estudos com os engenheiros militares e com o engenheiro
hespanhol, seguidas de correspondências, nas quaes se diz
que, debaixo do ponto de vista technico e defensivo, se acceita
o porto das Amoreiras sobre o rio Elga, proximo da Fonte San
ta, immediações de Monfortinho, como o mais proprio para se
ligarem os dois caminhos.
XIII
Conclusão

São estes os resultados a que conduziram os nossos estu
dos. O caminho da Beira Baixa é uma linha indispensável para
servir a região em que assenta, á qual nenhum outro caminho
póde satisfazer. Não se poderá affirmar que uma empreza
acharia n’elle os lucros elevados que outros caminhos têem offerecido, mas é incontestável a sua importância social pelo des
envolvimento que vae prestar ás riquezas do solo e a todos os
ramos de trabalho; independente das vantagens de ordem mais
geral traz á circulação da Península um auxilio valioso. É, alem
d’isso, uma linha relalivamente de pequena extensão, que irá
completar a exploração da nossa linha a leste de Lisboa.
É ella, finalmente, que, com as linhas agora projectadas, ou
em via de execução, nos communicam com toda a fronteira hespanhola, pondo-nos em mais íntimas relações com aquelle povo.
Quando circumstancias supervenientes impedissem tempo
rariamente a ligação d’esta linha com a que technica e eco,4

//
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nomicamente lhe corresponde em Hespanha, é nossa humilde
opinião que ella se deve executar até o ponto de satisfazer as
imperiosas necessidades da Beira Baixa e dotar esta província
da viação accelerada que só este caminho lhe póde dar.
Por ultimo, muita honra terei em que este projecto satisfa
ça, nas estações superiores, ao objecto a que se destina, e que
os poderes públicos o possam tomar como base para a construcção de obra tão importante.

Lisboa, 29 de janeiro de 1876.

Fbancisco Maria

de Sousa Brandão,

Coronel, engenheiro director.

RELATORIO DA DIRECÇAO GERAL
DOS

TRABALHOS GEODÉSICOS, TOPOGRAPHICOS E IIYDROGRAPHICOS DO REINO
(Conclusão da pag. 359)

Organisação cia secção artística e da nova officina

Quando tomei conta do pesado encargo d’esta direccão ge
ral, no principio do anno proximo findo de 1875, encontrei,
no livro do registo dos officios, um projecto com data de 22
de novembro de 1874, que tinha sido apresentado a v. ex.a
pelo fallecido general F. Folque para a creação de uma sec
ção artística, empregando a photographia exclusivamente
como base principal para a reproducção das cartas, e aca
bando com os gravadores, que passavam a chamar-se dese
nhadores.
Parecendo-me que seria muito arriscada esta rapida trans
formação, em virtude da difliculdade e demora que observei
haver em preparar o desenho a limpo e em escala dupla dos
trabalhos levantados no campo, para o sujeitar á reproducção
photographica, de modo que saísse esta exacta e com a de-
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CAMINHO DE FERRO DA BEIRA BAIXA
RAMAL PARA CACERES

Em portaria de 11 de junho ultimo, me foi ordenado que
reconhecesse o terreno entre Villa Velha de Rodam e a fron
teira, em direcção a Valência de Alcanlara, que melhor se
prestasse ao estabelecimento de um caminho de ferro.
Esta determinação, como foi indicado por s. ex.a o minis
tro das obras publicas, tem por fim escolher um de dois tra
çados, ou adoptal-os ambos. O do caminho de ferro da Beira
Baixa, projectado junto á margem do Tejo, e o que, partindo
do kilometro 174 de leste, segue por Povoa das Meadas di
reito a Caceres. Os dois traçados são sensivelmente parallelos
e distam um do outro 25 a 30 kilometros.
O caminho de ferro da Beira Baixa, ramificando do de leste
em Abrantes, seguindo pela margem do Tejo até Villa Velha
de Rodam, passando depois á margem do Ponsul e proximo
de Castello Branco e Idanha a Nova, para em Monfortinho se
ligar ao caminho hespanhol de Malpartida, tinha por fim unir
N.° 9í._Outubro-Tomo VIII
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a Beira Baixa pela linha mais curta com as linhas principaes
da nossa rede, com o porto de Lisboa e ao mesmo tempo communicar esta capital com Madrid, pela linha mais direcla.
O caminho de ferro de Caceres, pedido e obtido pela com
panhia do caminho de ferro de leste, tem por lim principal
trazer a um ponto favoravel da linha todo o movimento da
cidade e província de Caceres, para que não tome outra direcção e outro porto de mar, e principalmente pela abun
dante tonelagem de phosphato de cal que ha nas cercanias
d’aquella capital de província.
Com este projecto entende a companhia que não só ligará
Madrid com Lisboa pelo caminho aberto até Talavera, mas
que ainda dentro do nosso paiz poderá lançar um ramal so
bre a Beira Baixa, e satisfazer a ligação d’esta província com
a rede geral das nossas communicações.
O reconhecimento que acabo de fazer tem por fim dar o
valor devido a cada uma d’estas linhas projectadas e conhecer
da sua exequibilidade, por isso procurei:
1. ° O ponto onde podia entroncar sobre a linha do Tejo o
caminho concedido para Caceres;
2. ° Os valles e collos por onde podia seguir para se elevar
do leito do Tejo aos plainos do Alemtejo em termos de con
tinuar para Valência de Alcantara;
3. ° Em que condições seria feito o entroncamento na linha
concedida de Caceres para a communicar com a linha projectada na Beira Baixa ;
4. ° Comparar estas diversas ligações e a extensão total das
differentes linhas para apreciar o seu mérito relativo.
Comecei por examinar o Ponsul até a sua foz no Tejo, e
por este rio abaixo até as portas de Rodam. As margens do
Ponsul são alcantiladas e cortadas de fundas ravinas, de grande
difficuldade para lhes assentar um caminho de ferro, que accarretaria custosas e continuadas obras. Taes difficuldades,
aindaque em menor ponto, encontrou o projecto da Beira
Baixa, logoque se approximou das margens d’este rio, muito
mais acima.
Abaixo da foz do Ponsul, o Tejo corre uns 3 kilometros
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entre a fronteira portugueza e a hespanhola; o caminho de
ferro teria de atravessar o rio mais abaixo, onde ambas as
margens são portuguezas, e subir pela margem direita, que
o é igualmente; mas n’estes 3 kilometros o caminho de
ferro destinado ao serviço interior da Beira Baixa ficava su
jeito aos ataques da margem esquerda em toda esta extensão.
D’aqui se conclue que, pelas difficuldades materiaes e pela
exposição do caminho a ser cortado, não se pôde adoptar a
sua entrada pela foz do Ponsul.
Seguindo pelo Tejo abaixo, o terreno continua elevado so
bre a margem direita sem dar meio a internar-se o caminho
de ferro. O primeiro valle que se offerece é o do ribeiro de
Monte Cortiço, bastante elevado, inclinado e tortuoso; por
isso só achei acceitavel mais abaixo o valle da Urgueira, que
tem pequena inclinação, e se presta a ligar bem qualquer li
nha com o traçado da Beira Baixa, seja no valle do Soeriz,
Quinta da Coutada, aonde chega com 2 kilometros, seja no
curso do Alfrivida, alguns kilometros adiante.
Sendo a margem esquerda do Tejo entre o Sever e as Por
tas de Rodam não muito difficil para se estabelecer a via ferrea, poder-se-ia pensar em abrir nas portas um tunnel de
200 metros, continuar o caminho para montante, e evitar as
sim a segunda passagem do Tejo. Oppõe-se a isto a exten
são entre a foz do Urgueira e as Portas, de 12 kilometros, dos
quaes tirados 2 de que acima falíamos, ficava um excesso de
10 kilometros, que, reputados a 30:000^000 réis, davam uma
despeza a mais de 300:000$000 réis. Se com este ramal se
evitava a ponte sobre o Tejo, lá tinha o tunnel nas portas, que
vinha a custar o mesmo.
Fica portanto sendo a melhor, e por consequência a unica
que se deve adoptar, a passagem na foz do ribeiro da Ur
gueira, seja para lançar um ramal do caminho de ferro da
Beira Baixa sobre Caceres, seja para ligar o caminho de Caceres com um ramal sobre a Beira Baixa.
Escolhida a passagem do Tejo, cumpria procurar os valles
por onde subir no Alemtejo. O do Sever corre cravado muito
fundo no terreno, as suas margens são abruptas e o seu curso
28.
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tortuoso, por isso improprio para o caminho de ferro. Ao
poente d’elle acha-se o ribeiro de S. Simão com uma entrada
larga e encostas em circumstancias de receberem o caminho
de ferro. Depois de passar o Tejo, começa a subir para mon
tante sobre a sua margem esquerda, entra na encosta es
querda de S. Simão e continua até as suas vertentes ao
nascente da Queijeira da Feijã, onde passa a cumeada para
as vertentes do Sever. D’ahi segue pelo nascente de Monlalvão, achando-se já no plano em que deve ligar com a linha
de Caceres, ou para seguir n’essa direcção, ou para ahi en
troncar e descer a ligar com o caminho da Beira Baixa.
O ponto em que este ramal de ligação póde encontrar o
caminho de ferro de Caceres acha-se em uma linha entre
Castello de Vide e Povoa das Meadas, a uma distancia de 5
ou 6 kilometros da primeira. Se porém o ramal se dirigisse
do caminho da Beira Baixa a Caceres, deixaria Povoa das
Meadas ao poente para ir mais no directo caminho. Em todo
o caso terá de atravessar o ribeiro de S. João e o da Vide, o
que faz sem extraordinária difflculdade.
Os declives d’esta linha não devem exceder a 20 millimetros por metro. Suppondo que o Tejo na foz do Urgueira tem
uma cota de 84 metros, que a ponte se eleva 30 metros, fi
cará o seu nivel com a cota de 114 metros. Sendo a cota proximo de Montalvão de 292, e podemos considerar 285, ha
verá uma differença de nivel de 171 metros, a qual, repartida
em 10 kilometros, dará uma inclinação media de 17 millimetros. D’ahi para cima a differença de nivel geral é muito me
nor; tomando os 292 melros de Montalvão e os 447 da horta
das Ferreiras, serão 145 metros de desnível, que, distribuídos
nos 18 kilometros intermédios, darão uma rampa geral de 8
millimelros, podendo as parciaes não exceder a 15.
Estes dados apresentam como boa a ligação do caminho
de ferro da Beira Baixa com um ramal que se dirija por
Montalvão, proximo de Castello de Vide e de Marvão, a Va
lência de Alcanlara e a Caceres. Se, pelo contrario, da linha
concedida para Caceres se quizesse levar um ramal para a
Beira Baixa, elle seguiria descendo pelo mesmo caminho,
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tendo começado no ponto ha pouco referido entre Castello
de Vide e Povoa das Meadas.
Para este ultimo ramal conviria saber se não poderia ar
rancar de mais proximo de Niza ou Alpalhão, para tornar
mais breve a distancia, ou seguir algum outro valle ao
poente. No exame feito ao terreno viu-se que o arranco
d’este ramal não será muito distante do ponto indicado; po
dia porém traçar-se a linha descendo pelas vertentes do ri
beiro Feverlo, junto do qual havia a seguir até Salaverra,
para voltar a nascente sobre a encosta do Tejo, e dirigir-se
á foz do ribeiro da Urgueira. Esta variante é muito menos
facil que a do ribeiro de S. Simão, pela difliculdade de dis
tribuir o desnível. Nem o valle do Feverlo se podia seguir
até a sua foz. A extensão d’esta variante será igual ou pouco
inferior á de S. Simão. Qualquer linha que se quizesse fazer
mais pelo poente tornar-se-ia impossível pelo grande des
nível que ha entre Pé de Serra e o Tejo.
Por ultimo fez-se o reconhecimento ao terreno em que a
companhia de leste quer lançar o caminho de Caceres, a par
tir do kilometro 174; viu-se que elle se prestava bem á sua
construcção, sem deixar de fazer bastantes inflexões para
seguir os pequenos valles e atravessar os collos mais favo
ráveis. Este facto se accentuará mais no terreno a leste da
ribeira de Niza, onde os valles a atravessar se cavam mais
fundos, assim como os collos são mais elevados; aqui a
construcção será dispendiosa, mais do que se poderia espe
rar. O traçado d’esta linha, que não consta esteja feito, ne
cessita de um exame minucioso ao terreno e de bastantes
variantes, por não ter muitos pontos forçados em que se
apoie.
Estabelecidas assim as linhas possíveis, cumpre avaliar a
sua extensão nos diversos sentidos, e ver como satisfazem
ao fim a que se propõem. As distancias que aqui pomos são
approximadas.
Para se conhecerem as differenças que ha entre os diversos
lanços de caminho de ferro, do Tejo e de Caceres, a partir
do ponto commum, á estação de Abrantes, temos:
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Kilometros

De Abrantes ao kilometro 174, parte construída do
caminho de leste...................................................
39
Do kilometro 174 a Alpalhão...................................... 29
De Alpalhão a um ponto entre Castello de Vide e Po
voa das Meadas..................................................... 12

Do ponto antecedente até Montalvão.......................... 18
De Montalvão até o Tejo............................................... 10
Do Tejo (foz do Urgueira) até a Coutada, projecto
da Beira Baixa.......................................................... 2 yp
Total com o antecedente..................................... HO
Distancia entre os dois pontos extremos do caminho projectado da Beira Baixa—Abrantes e a Coutada....... 66
Diíferença a favor da linha do Tejo................... 44

Se considerarmos a linha que se necessita construir por
um e outro lado, teremos:
Na linha de Caceres..............................................................
Ramal descendo para o Tejo...............................................
Total a construir por Povoa das Meadas..........
Sendo pelo Tejo a construir................................................
Diíferença a favor da linha do Tejo...................

41
30
71
66
5

Tendo de fazer desde Povoa até a Coutada...................... 38
O governo terá ainda de construir desde a Coutada até a
ponte de Malpica, na Beira Baixa, onde entronca o ra
mal da Covilhã, que serve igualmente Castello Branco 18
Mas a Beira Baixa não poderá ficar só com o ramal da
Covilhã, tendo que satisfazer á grande producção agrí
cola dos campos da Idanha e do Arável até Toulões;
era necessário fazer n’esta extensão para servir o ter
ritório portuguez ainda distante da fronteira............... 38
Que juntos aos antecedentes fazem.................................... 86
Fazendo-se o caminho do Tejo havia a construir até o
mesmo ponto dos Toulões 66 +18 -j- 38..................... 122

Teria pois a construir a mais............................ 36
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Exaclamente a differença que ha entre a linha do Tejo até
a Coutada, e o ramal da Povoa á Coutada.
Tiram-se d’estes numeros importantes resultados. O go
verno, se a companhia de leste fizesse o caminho de Caceres,
julgar-se-ia isento de fazer o caminho da Beira Baixa? Não.
O governo teria de fazer da mesma sorte o caminho da Beira
Baixa menos 36 kilometros.
Suppondo que este resultado era uma vantagem apreciá
vel para o Estado, com que sacrifício não era ella obtida?
Com 44 a 60 kilometros a mais do trajecto entre Lisboa e a
Beira Baixa, e entre Lisboa e Madrid.
Se a companhia de leste está na disposição de fazer o ca
minho de Caceres, em vez de o entroncar na Chança, kilometro 174, póde procurar o ponto de partida na Coutada.
No primeiro caso teria a construir:
Kilometros

Do kilometro 174 á Povoa........................................... 41
Da Povoa á fronteira................................................... 16
No segundo caso:

Da Coutada á Povoa................................................... 30
Da Povoa á fronteira..........................................
16
Total............................ ~46
Mas, fazendo-se a linha mais directa para a fronteira, em
vez de 46, seriam........................................................ 42
Teria assim n’este caso a companhia de leste a construir
menos............................................................................ 15
Taes eram as vantagens do Estado, que poderia partilhal-as
com a companhia, ou fazendo-lhe a ponte sobre o Tejo, ou
dando-lhe uma subvenção kilometrica, não obstante ter já,
como fica dito, 15 kilometros de menos a construir.
Quando o Estado julgasse melhor construir a parte portugueza do ramal de Caceres, ficaria compensado pelas vanta
gens de uma circulação mais directa, e de completar os ca
minhos de ferro da Beira Baixa.
A unica objecção que se poderia pôr é que o trajecto de
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Caceres para Lisboa é mais curto pela Chança que por Vill a
Velha. EÍTectivamente temos:
kíio-

melros

Primeiro Irajeclo, de Abrantes para Chança e Povoa, até
a fronteira, como fica dito, 39 4- 41 -j- 1G................... 86
Segundo trajecto, por um ramal sobre o Tejo, directo a
Villa Velha e a Abrantes, GG -f- 30 -j- 12........................ 108
Differença de menor trajecto a favor da Chança............... 22
Estes 22 kilometros de excesso que haveria para Caceres
pelo valle do Tejo, alem de ser a metade do excesso que ha
veria do trajecto pela Chança para a Beira Baixa e para Ma
drid, tinham pequena importância, porque o principal genero transportado será o phosphato de cal, e o preço do seu
transporte é o mais diminuto, vindo assim a dar pouco augmento no custo d’este genero.
A objecção que não poucas vezes se oppõe á construcção
da linha pelo valle do Tejo é ser muito cara pelos grandes
desmontes em rocha, e pelas obras a fazer nas suas margens.
O orçamento d’este caminho dá-nos, nos 60 kilometros a par
tir de Abrantes, menos de 38:000^000 réis por kilometro;
o excesso sobre uma linha regular seria de 8:000^000 réis
por kilometro, ou 480:000^000 réis nos 60 kilometros.
Quando lhe quizessem acrescentar os 36 kilometros em ex
cesso por este lado a 30:000^000 réis, seriam mais réis
1.080:000^000, ao todo 1.560:000^000 réis.
Com tal excesso de despeza obter-se-ia um encurtamento
de 44 kilometros, o qual, se applicarmos a 300 passageiros e
a 300 toneladas de mercadorias por dia, dará uma diminuição
de despeza de 130:0004000 réis annuaes, o que corresponde
a um capital de 2.600:000#000 réis. Vê-se por estes cálculos
financeiros que, entrando em conta todos os encargos possí
veis, ha ainda vantagem de quasi o duplo na construcção da
linha directa.
Temos ainda a acrescentar que a linha do Tejo vae cons
tantemente em rampas inferiores a 10 millimetros, com cur
vas amplas, o que lhe permitte conservar uma velocidade
superior, e encurtar o trajecto em relação ao tempo.
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A disposição natural da linha do valle do Tejo seria bas
tante para demonstrar a sua superioridade sobre qualquer
outra. Alem das vantagens que se lhe assignalam, ainda até
hoje não foi contestado que ella deixasse de ser a linha mais
directa para Madrid e centro da península, satisfazendo as
sim maravilhosamente a sua circulação.
Sobre esta vantagem tem a de lançar um ramal sobre a
esquerda, o ramal da Covilhã, e outro sobre a direita, o que
em Portugal serviria Montalvão, Povoa das Meadas, Castello
de Vide e Marvão, e iria procurar em Hespanha Valência de
Alcantara para se dirigir a Caceres.
Postoque mais nos importe tratar do que respeita ao nosso
paiz, não podemos deixar de fallar do augmento de trajecto
pela volta de Caceres.
O caminho que de Madrid vem a Malpartida, como é o seu
projecto, não pôde deixar de ser levado até ao Tietar, onde
se começaram obras, e é a sua melhor direcção. Só ahi pôde
continuar, approximando-se do Tejo para seguir directo a
Caceres; n’essa conformidade e suppondo que o desvio vae
do Tietar á Serradela, e de lã a Caceres, é uma quasi trans
versal que por si só não augmenta menos de 40 kilometros.
Se a este acrescentarmos o desvio de Abrantes a Ponte de
Sor, não será estranho calcular em cerca de 60 kilometros
o augmento de trajecto para Madrid.
Importa lançar as vistas sobre a distribuição dos nossos
caminhos de ferro, para que seja racional, justa e proveitosa.
Accumular-se-íam sobre o alto Alemtejo, despovoado e
ainda bastante inculto, duas linhas de ferro muito próximas,
e deixar-se-ia a zona de 20 a 25 kilometros entre o caminho
de Caceres e o Tejo, e ao norte deste rio outra zona de 120
kilometros de largo, isto é, 140 a 160 kilometros de exten
são até o caminho de ferro da Beira Alta, sem uma linha
que possa servir este vasto espaço, onde ha muita povoação
e muita cultura.
As difficuldades das margens do Tejo são facil e economi
camente venciveis; mas se se procura o paiz montanhoso
da margem direita do Tejo, ou o mais montanhoso da mar
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gem esquerda do Mondego, ou se se pensa no terreno inter
médio, em que corre o profundo e alcantilado rio Zezere,
não se obterá por emquanto o estabelecimento de um cami
nho acceitavel em taes circumtancias. O caminho do valle do
Tejo satisfaz ás duas zonas lateraes, uma do Alemtejo, outra
da Beira Baixa, tendo esta apenas uma estrada em más con
dições de viação, que vae de Abrantes pelas Sarzedas a Castello Branco.
Quaesquer que sejam os caminhos de ferro feitos no alto
e no baixo Alemtejo, nunca se poderá preterir o caminho de
ferro á margem do rio, porque qualquer outra linha que se
proponha é incapaz de satisfazer ás necessidades existentes,
e ás que promette o progresso da cultura na Beira Baixa.
O engenheiro e o economista não ousariam sustentar que
depois de feito todo o systema que depende de Povoa das
Meadas e estabelecido esse serviço, não se levantasse um
protesto constante, em nome da sciencia e dos interesses,
para se fazerem 66 kilometros de caminho de ferro, quaes
quer que fossem as suas difficuldades, com os quaes se en
curtavam não menos de 44 kilometros.
N’essa previsão entendemos que ao governo não deve res
tar duvida em começar, no mais curto espaço de tempo, a
construir o caminho de ferro da Beira Baixa, e permittir á
companhia de leste que o ramal para Caceres comece onde
for indicado nas proximidades de Villa Velha de Rodam.
Lisboa, 31 de julho de 1877.

Francisco Maria' de Sousa Brandão,
Coronel, engenheiro director.
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SECÇÃO DOUTRINAL
CAMINHOS DE FERRO INTERNACIONAES EM HESPANHA

LINHAS PARA A FRONTEIRA DE PORTUGAL

Por D. Euzebio Page

As communicações de Hespanha com o vizinho reino de
Portugal têem sempre merecido, por parte de ambos os go
vernos, uma seria attenção, e, se as circumstancias que se
têem atravessado em ambos os paizes fazem parecer descu
rada a realisação de novas vias ferreas que os unam, uma vez
satisfeita a instante necessidade da communicação por Bada
joz, não é menos certo que desde muitos annos são reconhe
cidos como indispensáveis, e a opinião publica indica hoje
como urgentes, determinados caminhos de ferro, que, cru
zando a fronteira hispano-portugueza, facilitem as relações de
troca de productos de dois paizes, cuja riqueza póde desen
volver-se consideravelmente, ou melhor diremos crear-se, e
que por tantos motivos devem reciprocamente estimar-se
N.o 9r>—Novembro—Tomo VIII
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como nações amigas que tão intimamente têem confundidos
os seus interesses materiaes.
Quando no anno de 1864 se abriu o amplo inquérito para
o fim de determinar o plano geral dos caminhos de ferro em
Hespanba, tendo presentes todos os estudos, dados e infor
mações que houveram de reunir-se com grande clareza e excellente critério, uma das primeiras sub-commissões que se
formaram, como auxiliares á commissão especial encarregada
de propôr o plano geral de caminhos de ferro, foi a encarre
gada de estudar e propôr as linhas de mais reconhecida im
portância que deviam atravessar a fronteira portugueza *.
D’esta commissão formava parte o auctor d’este escriplo,
e devemos fazer constar que quando, depois de um intervallo
de alguns annos, o governo se serviu de tornar a encarregarnos de trabalhos relativos ao mesmo assumpto, nenhuma al
teração essencial encontrámos nas exigências da opinião de
um e de outro paiz, que hoje, como então, considera unica
mente como urgentes as linhas que então se propozeram, o
que serve para demonstrar, não tanto a previsão ou acerto
do parecer que então se submetteu ás instancias superiores,
como a precisão e valor dos fundamentos que indicavam com
segurança absoluta como necessárias aquellas linhas.
Hoje, que as respectivas redes de caminhos de ferro têem
tomado considerável desenvolvimento, é de mais interesse,
é quasi indispensável, realisar quanto antes aquellas linhas,
então previstas, e, salvo esta questão de tempo, nenhuma va
riação essencial se introduziu na sua direcção geral, e ainda
menos na zona que devem percorrer.
O governo hespanhol, apreciando assim as cousas, creou,
por ordem real de 18 de setembro de 1875, a commissão en
carregada de fixar os entroncamentos, na fronteira, das linhas
ferreas que devem entrar em Portugal, como primeiro passo
necessário para que a iniciativa particular, já conveniente1 Formavam esta commissão, por parle de Portugal, os illustrados
engenheiros Francisco Maria de Sousa Brandão e José Diogo de Mascarenhas Mousinho de Albuquerque, e, por parte de Hespanha, os enge
nheiros-chefes do corpo D. Inocencio Gomez Roldan e D. Eusebio Page.
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mente regulada, podesse empenhar-se nas novas linhas internacionaes que iam concordar-se.
Dado este novo encargo á commissão que fazia os estudos
dos caminhos de ferro através dos Pyreneos cenlraes, formou
ella uma secção á parte na primitiva commissão, cujo nome
devia ser substituído pelo nome mais generico de «commis
são dos caminhos de ferro internacionaes», e de accordo com
os engenheiros portuguezes designados pelo respectivo go
verno para cada caso, juntos no campo muitas vezes, e una
nimes sempre na maneira de apreciar os immensos benefí
cios de um caminho de ferro, essa grande alavanca do nosso
século, se levaram a cabo successivamente todos os projectos
relativos ás linhas indicadas, que, ou já foram apresentados
aos respectivos governos, ou estão em via de ser ultimados.
Pareceu-nos a proposito n’esta occasião indicar quaes são
as soluções determinadas, e qual é o estado das diversas li
nhas que hão de cruzar a fronteira, e para esse fim adoptá ■
mos a mesma ordem de sul a norte com que foram apresen
tadas no parecer da commissão especial1.
Linha de Beja a Sevilha por Huelva. — D’esta linha está já muito
adiantada a parte de Huelva a Sevilha, e em Hespanha só falta
a parte comprehendida entre Huelva e a fronteira, da qual
existe um estudo tão notável e bem redigido, como tudo o
que é feito pelo illustrado engenheiro do corpo, D. Manuel
de Aramburu2, e que segue a direcção geral indicada no pa
recer da commissão, poisque, partindo o traçado de Huelva
na direcção proximamente da estrada de Ayamonte, segue
até pouco antes de Gibraleon e atravessa o rio Odiei a jusante
1 Eram cinco as ligações com Portugal indicadas no parecer da com
missão :
1.’ Ao sul.—Sevilha, por Huelva, á fronteira de Portugal.
2. " A oeste.—-Manzanares, por Ciudad Real e Badajoz, a Portugal.
3. * A oeste.—Madrid, por Talavera, Malpartida de Placencia e Coria,
a Portugal.
4. a A oeste.—Ledesma, por Vitigudino e Fregeneda, a Portugal.
5. * Ao noroeste. — Tuy a Valença em Portugal. (Nota do traductor.)
2 Hoje director da importante linha de Tarragona a Barcelona e
França por Figueras, próxima a terminar-se.
30.
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d’aquelle ponto, e não a montante, como indicava a commissão, porque isto suppunha que se havia de seguir a direcção
do Tharsis, a qual, se era indicada na epocha em que se fez
o parecer, deixa de ter fundamento desde que existe um ca
minho de ferro com o unico objecto de transportar os ricos
minérios do Tharsis á foz do Odiei. Passa depois o traçado
por S. Bartolomé e seguindo pela ribeira da Virgen de la
Pena, em cujas margens está Puebla de Guzman, chega á
Cúbua, e atravessando successivamenle esta ribeira, a de Malagon e a dos Alvasares, assim como as suas respectivas di
visórias, chega a Paimogo, d’onde, aproveitando a encosta
esquerda do Chanza, desce a este rio, que constitue a fron
teira, para o atravessar em direcção a Aldeia Nova, Serpa e
Beja pelo passe de Torrecilla, conforme em tudo com o que
foi proposto pela commissão mixta. A extensão que resultou
para esta linha é de 81 k,3OO; o raio minimo das curvas é, em
uma sómente, de 300 metros, e as inclinações maximas de
2 por 100.
O projecto d’este caminho de ferro, completamente ultima
do, foi apresentado ao governo em 30 de setembro de 1872;
porém, antes de proceder ao estudo definitivo do traçado,
julgou conveniente o engenheiro sr. Aramburu, de accordo
com o entendido engenheiro portuguez o sr. Boaventura José
Vieira, que se fixasse previamente o ponto de passagem da
fronteira, e assim se fez depois dos reconhecimentos e estudos
sobre o terreno que foram necessários, lavrando-se a compe
tente acta em duplicado em ambas as linguas com a data de
19 de junho de 1868. Esta acta, e por consequência a pas
sagem da fronteira n’aquelle ponto, foi approvada em Hespanha pela ordem real do poder executivo em data de 2 de
março de 1869.
A obra internacional n’esta parte é um viaducto sobre o
rio Chanza, projectado de ferro de 5 tramos de 50 metros de
vão, e cuja altura não póde ser menor de 45™, 16 sobre o
fundo do rio.
Alem d’isto, na referida acta se consignam claramente as
condições administrativas e technicas em que deve ter logar
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a realisação d’aquella obra, as quaes são as mesmas que de
pois se têem convencionado nos outros entroncamentos.
Seguindo a ordem que nos impozemos n’esta ligeira descripção, deveríamos citar agora a linha de Santos a Evora, por
quanto com esta idéa se pediu e foi concedido em Hespanha
por ordem real de 16 de junho de 1874 o caminho de ferro de
Santos a Badajoz. E bom é que este facto venha confirmar de
certo modo a opinião consignada no parecer da commissão
mixta, que julgava que esta linha, não podendo considerar-se
como internacional de primeira importância, podia no emtanto chegar a ser de grande necessidade para os districtos de
Evora, em Portugal, e Jerez de los Caballeros, em Hespanha.
O facto é que, obtida esta concessão, se fizeram estudos com
o intento de prolongal-a até Evora; e esta alteração essencial
no traçado proposto pela commissão, que nunca pensou em
levar por Badajoz a linha de Santos a Evora, encontrou logo
como obstáculo o direito que em Portugal adquiriu a compa
nhia real dos caminhos de ferro portuguezes de não consentir
outra linha em uma zona de 40 kilometros para um e outro lado.
Seja pelo que for, os trabalhos d’esta concessão não se desen
volveram, e não existindo, que nos conste, concessão alguma
portugueza que lhe corresponda, não se chegou a fixar entron
camento, e por isso nos não occuparemos mais d’esta linha.
Linha do Tejo.—Com este nome foi proposta pela commis
são mixta, como a linha mais importante de quantas haviam
de atravessar a fronteira hispano-portugueza, o prolongamen
to da de Malpartida pelas immediações de Coria a entrar em
Portugal por Monfortinho.
Esta linha foi approvada e subvencionada pela lei de 20
de setembro de 1870 e para o seu estudo foi auctorisada a
empreza do caminho de ferro de Malpartida, que o levou a
cabo de um modo muito consciencioso e esmerado. Segundo
este estudo, o traçado parte da estação de Malpartida de Placencia e, atravessando por baixo da estrada de Trujillo a Placencia, segue pelo planalto de Santo Estevam a salvar a divi
sória que permitte entrar no valle do Jerse e Alagon pelo do
ribeiro das Monjas, e continua depois pela margem esquerda
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do ribeiro de S. Gil até as proximidades da ermida de Arajemes. D’este ponto consegue-se ganhar a altura de Coria e
depois a divisória entre- os rios Alagon e Anago, passando-se
este ultimo uns 100 metros a jusante da ponte de Sata, e con
tinuando a uns 30 kilometros á esquerda de Moraleja, e atra
vessando o rio Gata por baixo da ermida de la Vega, começa
a subida para a secção de Caballo, divisória entre os rios
Gata e Elga. O traçado passa 1 kilometro á direita da povoa
ção de Malladas e subindo pelo valle de Nava-mojada, permilte tomar o de Sanguinal, que pela portella das Moreras dá
accesso facil para a passagem do rio Elga, que n’esta parte
serve de fronteira.
O comprimento total do traçado é de 83k,300; a inclinação
maxima é de 0,015 e o raio minimo das curvas é de 300 me
tros, empregado quasi exclusivamente na ultima parte.
A fixação do entroncamento d’esla linha com a que de Por
tugal tinha estudado por ordem do governo o experimentado
engenheiro o sr. Sousa Brandão foi a primeira que a commissão de caminhos de ferro internacionaes fez. Com este fim,
e depois dos meditados reconhecimentos e estudos sobre o
terreno a que deu causa a importância da questão, se redi
giu de commum accordo, com data de 10 de março de 1876,
a acla em que se consigna tudo o que diz respeito ao entron
camento e que assignaram, por parte de Portugal, o já citado
sr. Sousa Brandão, a cuja illustração tanto devem os cami
nhos de ferro do vizinho reino, e os distinctos engenheiros
militares srs. Arlincourt Braga e Bandeira Coelho de Mello,
e por parte de Hespanha, o aclivo e entendido engenheiro
sr. Peralta, membro da commissão internacional, e o auctor
d’este escripto, como chefe da referida commissão.
O projecto de entroncamento que, com data de 21 de abril
de 1876, foi elevado ao governo, comprehendia, alem dos
exemplares originaes da acta a que nos referimos, a planta e
perfil, conforme o formulário, da passagem do rio Elga e de
2 kilometros para uma e outra parte, um desenho represen
tando ligeiramente a ponte sobre o Elga, e íinalmente uma
memória descriptiva dos traçados e dados relativos á questão.
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Até o presente não teve realisação em Hespanha o projecto
apresentado; porém é de crer que, informado favoravelmente
pela junta consultiva da guerra, depois da acla explicativa da
divisão do norte e da commissão internacional, com data de 22
de fevereiro do corrente anno, se ja definitivamente approvado.
A obra internacional n’este logar é a ponte de ferro sobre
o rio Elga, composta de tres tramos de 25 metros de aber
tura cada um, com pilares de alvenaria de 16 metros de al
tura, como se descreve nos respectivos documentos.
Posteriormente á determinação d’este entroncamento foi
concedido, por lei de 8 de julho de 1876, um caminho de
ferro que, partindo das minas de phosphato das immediações
de Caceres termina na fronteira de Portugal, e, a requerimento
do concessionário, nos foi ordenado pelo governo que se pro
ceda a fixar o ponto conveniente para a passagem da fronteira,
o que se não verificou já, esperando que Portugal designe os
engenheiros que por sua parte devam intervir no assumpto
.
*
Esta linha de Caceres á fronteira, tendo como complemento
a de Caceres a Malpartida de Plasencia, concedida por ordem
real de 26 de julho d’este anno, formam outra solução, que,
sem sair do valle do Tejo, poderia unir directamente Madrid
com Lisboa. D’estas duas ultimas linhas não existe até hoje,
que nos conste, nenhum estudo definitivo.
Linha de Salamanca ao Porto. — No parecer de 1864 conside
rava-se como muito importante a linha de Salamanca ao Porto
seguindo o valle do Douro, de preferencia á que houvesse de
unir os mesmos pontos por Aldea del Obispo e Almeida1
2.
Preciso é confessar que o desenvolvimento das soluções
1 No presente mez de novembro foram para este iim nomeados, pelo
ministério da guerra, o capitão de engenheria Bandeira Coeiho de Mello,
e pelo ministério das obras publicas, o tenente coronel de engenheria
Luiz Victor Lecocq. (Nota do traductor.)
2 Diz o parecer da commissão : Entre os dois traçados não ha duvida
alguma de que se deve pospor o de Aldea del Obispo, porque augmenta
a distancia para o norte de Portugal, e postoque parece facilitar as communicações com o centro d’esle paiz, deve ter-se em conta que as linhas
de Salamanca a Malpartida e d’este ponto a Abrantes, encurtando mais
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portuguezas correspondentes determinará em Hespanha a
prioridade de uma ou outra d’aqucllas direcções, senão a ne
cessidade de ambas, que, em ura praso mais ou menos proximo, considerámos muito justificadas, como satisfazendo
necessidades de ordem differente e tendo cada uma d’ellas
uma zona própria distincta. Sobre este ponto, e é a unica par
te da fronteira em que assim succede, não ha hoje decidido
nada mais do que em 1864, e como antecedentes e resumo
d’esta questão no seu estado actual pôde ver-se a descripção
comparativa dos traçados de Medina dei Campo por Salaman
ca ou Zamora que foi redigida por esta commissão em julho
do anno proximo passado1.
Seja como for, a terminação dos estudos do caminho de
ferro chamado da Beira Alta em Portugal foi causa de que o
governo desse o encargo concreto de fixar o entroncamento
d’aquelle caminho com o que, partindo de Salamanca, seguis
se pelas immediações de Ciudad Rodrigo. Este trabalho foi
executado pelo engenheiro sr. Alonso Grimaldi com o acerto
e talento que tanto o distinguem e, como resumo dos seus es
tudos, pode deduzir-se que o caminho de ferro de Salamanca
por Ciudad Rodrigo não tem grandes difficuldades, sobretu
do até chegar ao Valle do Agreda, em cujas margens está si
tuada Ciudad Rodrigo; que a condição de passar por esta
povoação obriga a forçar as inclinações até chegar á bacia
d’aquelle rio e fazer a passagem d’elle, podendo d’este ponto
até a fronteira ir-se já em boas condições.
O comprimento do traçado seria de 85 kilometros entre
Salamanca e Ciudad Rodrigo, e de 28 kilometros entre este
do que aquella as distancias, seriam naturalmente as preferidas pelo tra
fico. Na opinião pois da commissão, a linha internacional deve dirigir-se
á Fregeneda, conseguindo assim avizinhar do Porto uma considerável
zona, cujas exportações se fazem por ali. Propondo-se, se se julga con
veniente, que o caminho de Salamanca a Zamora passe por Ledesma,
é claro que a linha de que se trata deverá partir d’esta ultima cidade,
conseguindo-se assim, não só servir igualmente bem as províncias de
Zamora e Salamanca, mas também realisar importante economia na
1 Vide pag. 433.
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ultimo ponto e a fronteira, ou 113 kilometros no total. As in
clinações seriam suaves e não excedendo 0,015 na descida para
o Agreda, e as curvas em geral poderiam ser de grande raio.
O entroncamento em que se concordou como o mais con
veniente foi determinado unindo-se os dois alinhamentos hes.panhol e portuguez por uma curva de 450 metros de raio e
754 metros de desenvolvimento, cortando a fronteira entre a
povoação portuguéza de Villar Formoso e a hespanhola de
Fuentes de Onoro, em terreno aberto e desembaraçado como
é todo o que a linha de limites atravessa n’esta parte.
O projecto de entroncamento foi remettido ao governo em
data de 18 de abril de 1876 e está pendente de resolução.
Assim como o de Monfortinho, compõe-se de uma memória
descriptiva, um exemplar da acta original em ambas as lín
guas e da planta e correspondente perfil do traçado do en
troncamento. N’este trabalho intervieram por parte de Portu
gal, alem dos srs. Arlincourt Braga e Coelho de Mello, o mui
illustrado engenheiro chefe dos estudos do caminho de ferro
da Beira Alta, o sr. Almeida de Eça, e por parte de Hespanha
o engenheiro sr. Alonso Grimaldi e o engenheiro chefe auctor
d’este escripto.
Desde a fronteira portuguéza que corresponde á província
de Salamanca não ha ainda projectada em Hespanha nenhuma
outra linha internacional até a fronteira de Galliza, que, proximo de Tuy, ha de ser atravessada pela união dos caminhos
de ferro portuguezes e hespanhoes. Esta grande extensão
de fronteira reclamaria sem duvida um caminho de ferro,
que por entre Chaves e Verin permittisse ligar todo o rico
construcção. A parte da linha que haveria a construir entre Sala
manca e a Fregeneda seria pois sómente a de Ledesma a este ultimo
ponto.
A linha da Fregeneda deverá entroncar com outra portuguéza que do
Porto se dirija a Barca d’Alva seguindo o valle do Douro. O desenvolvi
mento d’esta será de uns 200 kilometros, e o seu custo será elevado, pela
natureza do terreno que atravessa. O rio Agreda, que serve de fronteira,
poderá atravessar-se com um viaducto de 30 a 40 metros de altura. Para
continuar a linha pelo interior de Hespanha apresenta-se a dificuldade

430

li E VIST A DE OBBAS PUBLICAS E MINAS

districto de Trás os Montes com Galliza e as Castellas; po
rém, como se disse no parecer de 1864, o paiz que este
caminho teria de atravessar é muito accidentado e a im
portância local d’esta via não estaria em relação com o seu
custo. Outro seria o caso se se tratasse de determinar o pla
no geral de caminhos de ferro economicos que deveriam in
tentar-se, porque entre os grandes benefícios que o trafico lo
cal de toda a península tem a esperar d’aquella classe de vias,
pôde considerar-se aquelle caminho como um dos mais justi
ficados. E de esperar que, uma vez terminada a rede de cami
nhos de ferro da península que com a largura normal repre
senta as necessidades mais instantes, se inicie e resolva o
plano de caminhos de ferro economicos que, á maneira dos
triângulos de 2.a ordem de uma triangulação geodesica, hão
de desenvolver-se dentro dos primeiros.
Linha do Porto a Galiza. — A continuação d’esta linha exige o
entroncamento do caminho de ferro do Minho em Portugal
com o de Orense a Vigo em Hespanha, trabalho de que a commissão de caminhos de ferro internacionaes se tem occupado
com toda a attenção que a sua importância reclama. O entron
camento por esta parte comprehende a ponte sobre o rio Mi
nho e um comprimento de linha nova que ha de construir-se
até chegar á estação de Guillarez no caminho de ferro de
Orense aVigo, maior ou menor, segundo aquelle dos traçados
comparativos, que em breve praso hão de ser apresentados,
que o governo approvar.
A realísação d’este entroncamento exigia, entre vários ou
tros que se apresentam, o estudo detido da ligação passando
de vencer o desnível que existe entre as aguas do Douro e o planalto
em que está situada a província de Salamanca, pois que a Fregeneda
está uns 400 metros mais alta do que Barca d’Alva e a uma distancia de
9 kilometros; este obstáculo póde vencer-se, na opinião da commissão
mixta, subindo pelo Douro até chegar ao Yeltes, continuando por este
para elevar-se á alta planura perto de Vitigudino, e seguindo logo a Ledesma sem mais obstáculo algum. Adoptando este traçado, calcula-se a
extensão do caminho na parte hespanhola em 90 kilometros. (Nota do
traductor.)
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pela cidade de Tuy, que, como sendo a de mais importância
da província na margem no Minho, devia ser attendida technicamente ao menos para se poderem apresentar ao governo
todos os dados necessários para fundar a sua resolução.
E aqui deve notar-se que, a cada um dos traçados hespanhoes,
que se estão ultimando para serem presentes ao governo
assim que se formule o devido accordo, corresponde uma va
riante portugueza que fórma a devida continuação do primi
tivo estudada em Portugal, tanto para melhorar quanto seja
possível a situação do seu traçado, como pela deferencia e
sincero accordo com que têem correspondido ao nosso os en
genheiros portuguezes do caminho de ferro do Minho, e em
especial o illustrado chefe da 5.a secção, sr. Diogo de Barros,
facilitando assim extraordinariamente a resolução d’aquelle
complexo problema. Dos tres pontos estudados para a passa
gem do Minho vem a resultar um comprimento de ponte pro
ximamente igual, comprehendido entre 250 e 300 metros,
postoque as condições de altura e fundações são bastante differentes; e emquanto ao comprimento que em Hespanha ha
de construir-se, uma das soluções necessita muito pouca via
nova, porém deixa mui distante a povoação de Tuy, a outra
precisa uns 6 kilometros de alguma difficuldade, porém passa
n’aquella cidade; de modo que, para decidir sobre esta apa
rente compensação de vantagens e inconvenientes, deve espe
rar-se a decisão que o governo tenha por conveniente adoptar
em virtude de outra ordem de idéas alheia á questão technica.
Pelo que respeita ao caminho de ferro de Orense a Vigo,
que se ha de ligar com o anterior, vae brevemente abrir-se
a secção comprehendida entre Vigo e as margens do Minho,
o que permitlirá, se for decidido com brevidade o que res
peita a este entroncamento, ver realisado em curto praso o
caminho de ferro do Porto ao Minho e o seu prolongamento
para Galliza, o districto mais povoado e uma das linhas em
que primeiro se pensou, sem duvida porque sempre se pre
via como uma das mais importantes de toda a peninsula.
Taes são, brevemente descriptas, o estado das nossas li
nhas internacionaes com Portugal, e os trabalhos que a com-
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missão internacional tem executado para fixar os entronca
mentos concordados em principio desde o anno de 1864, cu
jo resumo é como se segue:
Approvado pelos dois governos o entroncamento em Paimogo para a ligação do caminho de ferro de Huelva á fron
teira com o que a esta se dirige em Portugal partindo de Beja;
Apresentado ao governo e pendente de resolução o entron
camento, em Monfortinho, do caminho de ferro de Malpartida á fronteira com o chamado da Beira Baixa em Portugal;
Em circumstancias iguaes ás do anterior o entroncamento
em Villarformoso do caminho de ferro de Salamanca á fron
teira por Ciudad Rodrigo com o da Beira Alta em Portugal;
Ultimamente, para ser apresentado em breve praso, o en
troncamento proximo de Tuy do caminho de ferro de Orense
a Vigo com o do Minho em Portugal, entroncamento que, pe
las suas circumstancias especiaes, tem exigido muito trabalho
e repetidos estudos;
Em disposição de se proceder ao estudo do entroncamento
da linha de Caceres á fronteira, logoque o governo portuguez
nomeie os engenheiros com os quaes a commissão hespanhola
deve entender-se;
E finalmente, nada havendo encetado com relação ao cor
respondente á linha do Douro, emquanlo esta solução não
for determinada de modo claro e concreto pelos governos
dos dois paizes, de accordo com a opinião publica, sempre
manifestada no mesmo sentido.
É de esperar que já se não protráhia o delineamento de to
dos estes caminhos, porque, felizmente para os tempos a que
chegámos, a educação política dos povos os faz comprehender
que é perfeitamente compatível a estima e respeito mutuo de
duas nações autonomas com a fusão e accorde desenvolvi
mento dos seus interesses materiaes, que ha de realisar-se,
beneficiando grandemente os dois paizes, por meio do maior
numero possível de vias ferreas que atravessem a fronteira
commum.
Madrid, 10 de outubro de 1877,
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CAMINHO DE MEDINA DEL CAMPO A LISBOA E PORTO

POR SALAMANCA OU ZAMORA

Comparação entre os dois traçados, por D. Euzehio Paije, engenheiro chefe,

e D. Eduardo de Peralta, engenheiro segundo

Fundamentos d’esta memória.—Por ordem real transmittida
a esta commissão com data de 24 de junho do presente anno
(1876), se nos communicava que, com o íim de reunir todos
os dados e esclarecimentos necessários para resolver opportunamente a ligação dos caminhos de ferro portuguezes e hespanhoes, questão complexa e grave pelos valiosos interesses,
assim commerciaes como internacionaes, que affecta: «Sua
Magestade El-Rei (que Deus guarde), ordenou que se elabo
rem com a maior brevidade dois ante projectos, ou reconheci
mentos detalhados, um a partir de Salamanca e outro de Zamora, em direcção do Zezere e do Douro, dirigindo-se a Lis
boa e Porto».
Pela mesma ordem se auctorisava esta commissão a requi
sitar do engenheiro chefe da divisão dos caminhos de ferro
do norte os esclarecimentos que julgasse precisos para o me
lhor e mais rápido cumprimento do que se ordenava.
Para este fim, o engenheiro chefe da commissão teve uma
entrevista com o da divisão do norte, para se pôr de accordo
com este sobre a parte da real ordem citada que a cada um
incumbia cumprir, e para adquirir ao mesmo tempo conhe
cimento exacto do estado em que se achava o estudo do ca
minho de ferro de Zamora á fronteira portugueza, com o fim
de dispor em consequência os trabalhos da commissão com
a actividade e desenvolvimento necessários para apresentar
rapida e simultaneamente á consideração do governo os dois
estudos que se ordenavam. Esta conferencia e a circumstancia de ter estado o engenheiro chefe da commissão encarre
gado em outra occasião do mesmo assumpto que ora se tra
ta, permittem desde já cumprir a ordem recebida, começando
por expor ao governo, antes de traçar os trabalhos sobre o
terreno, uma serie de considerações que talvez possam evitar
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ulteriores despezas não justificadas, e que em todo o caso
poderão servir para delinear mais concretamente o assumpto
que nos occupa. Para isto conta a commissão, alem da infor
mação verbal do sr. engenheiro chefe da divisão do norte,
com os dados e reconhecimentos que pessoalmente obteve e
executou o seu chefe no anno de 1864, como membro da
commissão mixta hispano-portugueza nomeada para propor
as linhas internacionaes mais convenientes; e possue também
mui importantes esclarecimentos sobre a rede de caminhos
de ferro portugueza, seu desenvolvimento provável e até onde
este poderá chegar com respeito ás necessidades do paiz e
aos recursos de que dispõe, sendo-nos conhecida a sua si
tuação interior, em virtude das frequentes relações officiaes
que esta commissão entretem com os engenheiros do reino
vizinho para o desempenho do cargo que lhe está confiado.
Antecedentes sobre as linhas internacionaes d’esta região.—No
projecto de lei proposto pela commissão especial em 1867, des
tinado a completar a rede de caminhos de ferro de Hespanha,
propunha-se como unica linha de primeira importância para
as nossas relações internacionaes pelo lado da província de
Salamanca a que, partindo de Ledesma, fosse por Vitigudino á Fregeneda, que se indicava de uma maneira condicio
nal, suppondo que a grande linha transversal que ha de unir
Andaluzia e Extremadura com Asturias e Galliza, no seu
troço de Salamanca a Zamora, passasse por Ledesma, porém
sem decidir sobre a conveniência d’esta circumstancia, an
tes deixando-a em duvida e dependente de ulteriores e deti
dos estudos, como o prova claramente a prescripção 6.a do
artigo 2.° d’aquelle projecto de lei, em que se diz: «Poderá
o governo auctorisar, se o julgar conveniente, que a trans
versal de Merida por Caceres, Bejar e Salamanca a Zamora
não passe por Ledesma, se assim lhe parecer opportuno.
N’este caso substituir-se-ia o caminho de ferro de Ledesma
á Fregeneda por outro que, terminando no mesmo ponto, en
troncasse com o de Salamanca a Zamora onde fosse mais
conveniente».
Esta determinação foi tomada depois de examinado, entre
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outros, o meditado parecer incumbido á commissão mixta de
engenheiros já citada, no qual se indicava como o caminho
de ferro de mais importância destinado a pôr em communicação o norte de Portugal com Hespanha aquelle que, en
trando n’este paiz pela Fregeneda, seguisse o valie do Dourodo modo mais conveniente, dizendo-se que era também im
portante, postoque menos do que o anterior, aquelle que de
Salamanca se dirigisse ás immediações de Almeida na fron
teira portugueza.
Esta segunda linha, que tinha antes sido proposta pela com
missão de engenheiros nomeada em 25 de abril de 1864, pela
junta consultiva de caminhos, canaes e portos, e por varias
corporações e particulares, não foi incluída no projecto de
lei, não tanto por falta de importância, mas porque se consi
derava pouco provável a solução portugueza correspondente;
enunciando-se porém, «que ainda quando a linha de Aldea
dei Obispo (hoje de Villar Formoso) tique reduzida a ter tão
sómente um interesse local, o governo hespanhol poderia
auctorisar a sua execução no caso de que o portuguez levasse
a cabo o difficil caminho de Coimbra á conhecida praça forte
de Almeida, com o qual se haveria de ligar aquelle de que se
trata», e dizendo-se que, no caso de se fazer esta outra communicação internacional, deveria estudar-se em Hespanha o
traçado approximando-se de Ciudad-Rodrigo.
Com estes precedentes, unico estudo que da questão se ha
via feito até 1870, a lei de 2 de julho não podia deixar de ter
a prudente reserva que guarda acerca d’este ponto, não dan
do a preferencia, nem sequer citando as povoações de Zamora e Salamanca, para deixar a questão inteiramente livre
e submettida ao resultado dos estudos posteriores, pois que
o artigo 5.° diz no seu paragrapho 2.° «que se conceda auctorisação ao governo para estudar, propor e auxiliar as linhas
que hão de penetrar em Portugal pelo Douro ou pelo Zezere,
dirigindo-se ao Porto e a Lisboa, e de Tharsis por Paimogo
a buscar a linha de Bejar».
Ha de notável alem d’isso que na dita lei se auctorisam para
logo, ou nos prasos que se determinam, todos os troços que
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constituem a grande artéria transversal que deve unir An
daluzia com Galiza, existindo a solução de continuidade de
Salamanca a Zamora, sobre a qual nada se diz. Tudo revela
que não havia motivos bastantes para prever o systema de
caminhos de ferro n’esta parte, subordinado ao de Portugal,
e que deve fixar-se definidamente n’esta occasião em que se
trata dos entroncamentos com este paiz.
Não apparece pois a necessidade de comparar os dois tra
çados a partir de Zamora e a partir de Salamanca, até o texto
da Real Ordem de 24 de junho d’este anno, em que a admi
nistração em sua alta sabedoria julgou interpretar o caminho
que na lei de 1870 se indica pelo Douro como partindo de Za
mora e o que se refere ao Zezere como partindo de Salamanca.
Esta interpretação é sem duvida a que devia dar-se para analysar o assumpto da maneira mais geral, e d’ella se devia par
tir para chegar ao que for mais conveniente e realisavel.
Exame comparativo das diversas linhas.—Vejâmos agora o conjuncto de factos e circumstancias posteriores ao que fica ex
posto que devem ter-se em conta para propor a resolução que
hoje se apresenta como mais conveniente. Em primeiro logar,
o traçado directo do caminho de ferro de Salamanca a Zamora
offerece vantagens sobre o que se levasse por Ledesma, e boa
prova d’isto é ter sido assim considerado pela junta consul
tiva, pela commissão de engenheiros de 1864, e por um gran
de numero de particulares que reiteradamente se têem occupado d’aquella linha. Não insistiremos nas rasões dadas para
confirmar o que dizemos, que na maior parte foram já exami
nadas pela commissão do plano gerai1; indicaremos porém
1 Na discussSo do traçado da linha de Merida a Zamora diz a com
missão: »Se se quizer que Ledesma seja attendida, isso occasionará um
rodeio de alguns kilometros no trajecto de Salamanca a Zamora; mas
apesar d’este inconveniente é facil que seja vantajoso levar o traçado
por Ledesma: l.°, porque assim se favorecerão as communicações de
Zamora com Portugal, poisque no plano se inclue a linha de Salamanca
á Fregeneda, que porventura convirá também que passe por Ledesma;
2.°, porque em ultimo resultado se diminuirá com a solução indicada o
numero de kilometros de linhas novas, em rasão de que o troço entre

CAMINHOS DE FERRO EM HESPANHA

437

que, posta então a questão no terreno da duvida, veiu depois
uma informação da divisão de caminhos de ferro do norte so
bre um projecto particular com aquelle objecto, em que se
declara muito mais conveniente o traçado directo, rejeitando
como injustificado o alongamento dos 65 kilometros, que tem
este, aos 79 que seriam necessários para passar por Ledesma.
Está-se portanto no caso que no projecto de lei de 1867 se
tinha previsto, e a linha de Fregeneda não póde acceitar-se
senão com a modificação, ao menos, que ali mesmo se indica.
Por outro lado, como se serviu de manifestar o sr. enge
nheiro chefe da divisão do norte, os detidos reconhecimentos,
effectuados para levar a cabo o estudo de Zamora á Fregene
da, não fizeram mais do que confirmar o que se apontava na
memória de 1867 a respeito da impossibilidade de se cingir
ao curso do Douro, seguindo as suas accidentadas margens,
pelo que foi preciso descer até Ledesma, tendo-se já termi
nado os trabalhos de campo de toda a secção entre este ponto
e Zamora.
Portanto, desde o momento em que isto se verifica, per
dem-se todas as vantagens que o traçado directo poderia apre
sentar, e não ha rasão alguma para continuar na idéa de ir a
Zamora.
Com effeito, o trafico já desenvolvido entre a parte norte
de Portugal e as Castellas, e o que ulteriormente haveria a
esperar, consiste principalmente na permutação dos cereaes
que tão abundantemente produz Gastella, e dos vinhos tão
celebrados do paiz da Régua em Portugal, c n’este proposito
convém facilitar a communicação da fértil veiga do Douro
Ledesma e Salamanca pertencerá ao mesmo tempo á linha que penetre
em Portugal pela Fregeneda e á grande transversal de Merida a Zamo
ra; 3.°, porque o augmento de desenvolvimento a que dará logar n’esta
ultima linha é insignificante em relação ao seu comprimento total; 4.°,
porque d’este modo ficará melhor servida a província de Salamanca e
ligada com a rede Ledesma, povoação de alguma importância e cujos
banhos medicinaes são bastante concorridos».
Foi este traçado o que a commissão indicou no plano geral que apre
sentou. (Nota do traductor.)
N.° 95—Novembro—Tomo VIII
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com o centro ou mercado natural dos cereaes de Castella,
que, a não ser Salamanca, seria Valladolid de preferencia a
Zamora. Deve pois adoptar-se o caminho mais curto para che
gar a Medina del Campo, onde se reúnem os caminhos de fer
ro que partem de Zamora e Salamanca, sendo ao mesmo
tempo ponto de bifurcação para ir a Madrid e a Bayona;
d’onde resulta que a condição antes citada é de primeira im
portância, attendendo ao caracterinternacional da linha de que
nos occupâmos.
A distancia de Barca d’Alva (immediações de Fregeneda)
por Viligudino, Ledesma e Zamora a Medina del Campo é de
245 kilometros, emquanto que por Vitigudino, Ledesma e
Salamanca a Medina del Campo ha só 201 kilometros, ou 211
se se julgar melhor ir de Vitigudino pelo vai le do Huebra até
as immediações de Boveda, seguindo depois directamente a
Salamanca. Estas distancias provam claramente que a linha
deve passar por esta capital, e que a primeira tem, a fóra as
vantagens que da sua comparação com as outras se deduzem,
a mui notável de que, se se construísse a linha chamada em
Portugal da Beira Alta, cuja realisação parece mui próxima,
e o seu natural prolongamento para Salamanca, os productos
das ferteis margens do Douro poderiam mais depressa che
gar a Hespanha por este novo caminho, tornando assim com
pletamente esteril a grande despeza que tivesse occasionado
a construcção da linha por Zamora.
Devemos fazer constar que as distancias referidas e as que
posteriormente citarmos foram tomadas das tentativas já fei
tas para os estudos por Zamora, das que se obtiveram no anno de 1864 e das estradas construídas ou estudadas na pro
víncia, o que. attendendo á sua topographia extremamente
plana, só póde occasionar erros insignificantes, merecendo
por igual todas ellas a sufficiente confiança para servirem de
base á opinião que sustentámos.
0 resultado que obtivemos não poderia ser concludente
senão com respeito á passagem da Fregeneda, e deve fazerse a mesma comparação de distancias em relação aos outros
pontos accessiveis que possa haver na fronteira; porém de
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todos os reconhecimentos e estudos feitos officialmente e por
particulares em diflerentes epochas se tem deduzido, e é uma
idéa consentida em ambos os paizes ha muitos annos, que o
caminho de ferro internacional por esta região não pôde pas
sar a fronteira senão pelo já citado ponto da Barca d’Alva, ou pelas immediações de Villar Formoso (proximo de Aldea del
Obispo) a uns 28 kilometros de Ciudad Rodrigo. Devemos
agora comparar as distancias a Medina del Campo por Zamora e Salamanca, suppondo que o caminho de ferro passe por
este ultimo ponto. De Villar Formoso por Ciudad Rodrigo,
Ledesma e Zamora a Medina del Campo ha 255 kilometros,
e desde aquelle mesmo ponto da fronteira por Ciudad Rodri
go e Salamanca a Medina a distancia é sómente de 192 kilo
metros.
Vemos pois em resumo que, tomando um e outro ponto
de entroncamento na fronteira, a linha deve passar sem du
vida alguma por Salamanca e com isso se ha de encurtar no
tavelmente a communicação de Portugal com o centro da
nossa rede. O rodeio que faria o trafico para ir por Zamora,
que já de si é considerável, não é justificado pela importância
secundaria d’aquella povoação, e não se chega nunca a estabe
lecer uma linha como a de que nos occupâmos senão sacrifi
cando cada um dos dois paizes alguma cousa dos seus pró
prios interesses de localidade em favor da solução que maio
res benefícios produz para o paiz em geral.
Dá-se mais a circumstancia de que a linha da Beira Alta
não só está decidida e o projecto approvado, mas foi mesmo
posta a concurso, e poderia acontecer que, attendendo ás
grandes difficuldades do terreno, o prolongamento do cami
nho do Douro em Portugal, em vez de seguir as margens
d’aquelle rio e entrar pela Fregeneda, subisse pelo rio Goa,
afluente d’aquelle, a entroncar com o da Beira Alta nas imme
diações da Guarda, entrando já reunidos em Hespanha pela
passagem de Villar Formoso. Para esta ultima decisão influi
ria indubitavelmente a resolução invariável que fosse adoptada pelo nosso governo com respeito á passagem de Villar
Formoso, poisque é para notar que n’esta questão dos entron-
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camenlos ha um circulo vicioso, d’onde provém que, depois
de tantos annos de estudo, nada se decidiu ainda em relação
aos que nos occupam. Espera-se em um dos paizes que o
outro tome alguma resolução terminante, e cada um d’elles
resiste a acceitar compromissos de construcção emquanto a
attitude do outro os não torna absolutamente indispensáveis.
No decurso do anno passado ambos os governos de commum accordo decidiram terminar de um modo definitivo esta
questão, e para isso, e segundo as reaes ordens de 22 de ju
nho e 28 de setembro do mesmo anno, procedeu esta commissão, associada aos engenheiros portuguezes, a determinar
o ponto de entroncamento que por unanimidade foi julgado
como mais conveniente nas immediações de Villar Formoso.
D’este accordo se lavrou acta em duplicado e, elevada á su
perior approvação dos governos respectivos, foi já approvada pelo portuguez e está pendente de resolução em Hespanha. Parece portanto natural que este entroncamento seja
considerado como invariável com todas as garantias que pro
vém da solemnidade com que foi escolhido.
Assentado isto, e não perdendo de vista que não existe
alem d’esta outra passagem distincta senão a de Barca d’Alva,
fica por decidir se por este ponto convirá levar outro traça
do, ou se pelo contrario só deve pensar-se já em realisar o
de Villar Formoso.
Á primeira vista parece que se estorvam no nosso paiz
duas linhas que partindo de Salamanca vão passar a pontos
pouco distantes na fronteira; porém deve observar-se que, ao
fazer os estudos, seria facil determinar um tronco commum
a partir d’aquella capital, do extremo do qual se bifurcassem
convenientemente os dois traçados que, para mais, se distam
tão pouco sobre o terreno que devem atravessar, distam mui
to na ordem das necessidades que são chamados a satisfazer,
tendo cada um distincta esphera de acção e um motivo distincto para existir. A passagem do caminho de ferro portu
guez do Douro por Barca d’Alva e o seu prolongamento por
Salamanca servirá para attender o commercio com o Porto e
com toda a riquíssima veiga do Douro e a de Villar Formoso,
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que permittiria a continuação por Hespanha do caminho da
Beira Alta, exerce a sua acção sobre Lisboa e principalmente
sobre Coimbra e ovalle do Mondego, sendo evidente que um
não pôde substituir o outro em boas condições, pela grande
volta que occasionaria ao trafico correspondente á outra zona. ■
Porém, ainda considerando a questão independentemente
dos interesses de Portugal harmónicos com os nossos, não
ha motivo algum para dar preferencia a Zamora sobre Sa
lamanca, porque, regulando-nos pelos dados do ultimo annuario publicado, o do anno de 1867, a província de Sa
lamanca, sobre ser mais extensa e mais povoada, tem maior
riqueza a todos os respeitos, e principalmente debaixo do
ponto de vista agricola, sendo a colheita de cereaes n’aquelle anno tres vezes maior do que a de Zamora. O imposto so
bre a propriedade importou na província de Salamanca em
mais de 59 milhões de reales12e na de Zamora em 48 sen
do as differenças maiores d’aquelle tempo até o presente,
poisque, no anno passado, só o valor da cortiça ascendeu na
primeira das duas províncias á somma de 19 milhões de rea
les3, e a exportação de cereaes para o resto de Hespanha
cresce ali conhecidamente em cada anno.
Esta superioridade que debaixo de todos os pontos de vis
ta tem Salamanca não seria bastante para que fossem desattendidos para sempre os interesses de Zamora, deixando-a
privada dos meios de communicação que lhe correspondem;
porém deve attender-se a que ella está actualmenle comprehendida na nossa rede de caminhos de ferro, vantagem que
ainda não desfructa Salamanca, e para o futuro não foi des
curado o servil-a pela grande transversal de Merida, Gaceres,
Bejar e Salamanca a Benavente.
A differença para Zamora entre um e outro traçado está no
pequeno rodeio que por Salamanca seria necessário fazer para
communicar aquella província com Portugal; porém nada
1 2.566:500^000 réis.
2 2.088:000,{000 réis.
’ 826:500^000 réis.
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mais justo (e é este o critério que presidiu á formação do
nosso plano de caminhos de ferro) do que subordinar o in
teresse de uma localidade aos interesses geraes de uma linha
de 1? ordem, sobretudo quando não se occasionam prejuízos
de importância. E em confirmação d’isto devemos fazer cons
tar que, suppondo que as linhas internacionaes venham sem
pre a Salamanca, o trafico de Portugal chegaria a Zamora
com 9 kilometros de rodeio se a passagem fosse por Villar
Formoso, e com 29 se se verificasse por Barca d’Alva.
O que fica exposto é bastante para se formar uma opinião
concludente sobre a direcção que os caminhos de ferro portuguezes devem ter dentro de Hespanha, passando sempre
por Salamanca e abandonando a idéa de ir a Zamora, que,
pelo resultado do estudo feito até agora e pelas considerações
anteriores, não é conveniente. A continuação d’este estudo
não só é inútil, senão que vem a perturbar e a pôr na tela da
discussão o que parecia dever ser já caso julgado, e não deve
esquecer-se que esta indecisão por parte de Hespanha, não
esperada em Portugal com respeito á linha de Salamanca,
póde inulilisar os grandes esforços e a constância com que
n’aquelle paiz se tem ido trabalhando dentro do que foi con
cordado no anno de 1864; a tal ponto que não seria absurdo
attribuir a falta de concorrência á licitação do caminho de fer
ro de Beira Alta á natural desconfiança que devem ter pro
duzido a demora na approvação da acta do entroncamento,
elevada ao governo hespanhol, e a falta de uma declaração
que assegure, no nosso paiz o prolongamento d’aquella linha.
O estudo por Zamora na sua primeira secção de Zamora a
Ledesma, cujos trabalhos de campo estão já terminados, po
derá talvez aproveitar-se algum dia em beneficio da povoa
ção de Ledesma; porém a continuação d’aquelle trabalho, cujo
resultado final é de antemão conhecido, não póde conduzir
senão a retardar indefinidamente a união de Hespanha com
Portugal, porque a extensão de estudo inútil seria grande, e
porque, sendo esta commissão aquella que desde principio
se tem entendido com os correspondentes engenheiros de
Portugal, e a que. segundo ordens do governo, confirmadas
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pela de 24 de junho, deve seguir estudando a linha de Sala
manca, resultaria uma confusão nas nossas relações internacionaes, separando completamente os critérios com que de
veriam fazer-se aquelles dois estudos. Não bastando que esta
commissão se ponha de accordo com a divisão do caminho de
ferro do norte, porque o unico encargo d’esta ultima é concre
ta e determinadamente fazer o estudo de Zamora á fronteira, e
para obedecer por nossa parte, como desejamos, á real ordem
que nos foi communicada, não ha termos hábeis de accordo
toda a vez que, fundados na direcção geral já decidida para
aquelie traçado, negamos em absoluto a conveniência de levar
por Zamora a linha internacional.
' É bem sabido, alem d’isto, que o equilíbrio momentâneo,
que o estado actual dos nossos caminhos de ferro estabelece
entre as correntes de trafico dos dois paizes, será perturbado
desde o momento em que, decidida uma linha nova, neces
sita formar-se uma zona própria á custa das que previamente
estão construídas, e isto faz comprehender claramente que a
solução que poderia ser mais vantajosa até o anno de 1864,
precisa ao menos ser examinada agora de novo, em conse
quência da moderna phaze que apresentam os caminhos de
ferro de Portugal e que accentua, por assim dizer, a marcha
que Hespanha deve seguir, já que não foi a primeira a tomar
a iniciativa. Fixada de uma maneira oflicial, como já disse
mos, a passagem de Villar Formoso, á sombra do documento
que assim o consigna e em cuja auctoridade se interessam a
dignidade nacional e a nossa própria conveniência, o governo
portuguez abriu concurso para a construcção da linha da
Beira Alta, e em Hespanha se fizeram detidos reconhecimen
tos desde aquelie ponto da fronteira a Salamanca, passando
por Ciudad Rodrigo, isto é, attendo-se em tudo ao que na
memória do plano geral de caminhos de ferro se aconselhava
como mais conveniente.
Em tal estado de cousas não ha duvida alguma em que a
mais urgente das linhas internacionaes que por este lado de
vem estabelecer-se é a de Salamanca, aindaque esta não seja
a ordem em que foram classificadas em 1867, nem a que
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realmente têem na sua importância, mas porque assim o exi
ge o aspecto que apresenta o mappa dos caminhos de ferro
porluguezes n’esta parte, e que é o elemento variavel que
poderia ainda aconselhar outra solução diíferente, se hou
vesse grande demora em resolver-se definitivamente sobre o
assumpto.
Para proceder com ordem e com respeito a todas as consi
derações anteriores, não deveria começar-se o estudo pela
Fregeneda emquanto não estivesse pelo menos decidida a
direcção geral que deva ter o que por Salamanca e Ciudad
Rodrigo se dirija a Villar Formoso. Dos dois estudos o ultimo
tem caracter de preferencia, porque o traçado portuguez que
serve de base ao concurso aberto termina na fronteira e não
ha traçado algum official até hoje que forme a sua necessária
continuação no nosso território, ao passo que aquelle que
houvesse de entrar pela Fregeneda, não só não está ainda es
tudado, mas nem mesmo está acceita a sua direcção geral,
podendo succeder, como já dissemos, que se decidisse fazêl-o
tributário do da Beira, tornando desnecessária a passagem da
Fregeneda.
Assim mesmo se confirma a falta de urgência relativa d’este ultimo estudo, mesmo partindo de Salamanca, no paragrapho da memória do plano geral que diz: «A commissão, ape
sar de que inclue esta linha no plano, deve fazer notar que
a sua realisação não terá caracter de urgência até que as obras
do caminho de ferro do Porto á Fregeneda, cujo custo será
bastante elevado, estejam suíficientemente adiantadas. Con
virá pois que o governo de Sua Magestade não auctorise a
execução do caminho emquanto não tenham adquirido grande
desenvolvimento os trabalhos em Portugal».
Com respeito a este prudente conselho é bem logico suppor que, se para auctorisar a linha em Hespanha convinha es
perar um grande adiantamento na construcção da portugueza, para estudar a mesma linha no nosso paiz deve ao menos
esperar-se saber por onde se leva o estudo em Portugal, o
que, segundo communicação do engenheiro director do ca
minho de ferro do Douro, dirigida a esta commissão. eni data
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de 27 de maio ultimo, não está ainda decidido e depende
em grande parle da firmeza e estabilidade que em Hespanha se manifeste em relação aos pontos de entronca
mento.
Resumo do exposto.— Resumindo pois o que levámos dito,julgâmos ter demonstrado:
1. ° Que a linha ou linhasinternacionaes mais convenientes
destinadas a ligar o norte de Portugal com as Castellas deve
passar por Salamanca;
2. ° Que o estudo de Zamora á Fregeneda que não está
forçosamente determinado na lei de 2 de julho de 1870 e que,
para melhor fundamento da resolução que houver de adoptarse, foi muito bem ordenado pelo governo, não corresponde
a necessidade alguma de primeira ordem, nem tem rasão de
ser desde o momento em que as diíSculdades do terreno im
pedem de seguir as margens do Douro e tornam necessária a
passagem por Ledesma;
3. ° Que o estudo da linha de Salamanca por Ciudad Ro
drigo a Villar Formoso é de grande urgência, por correspon
der a um entroncamento determinado recentemente de um
modo oflicial e porque, ao que serve de base á licitação que
foi aberta em Portugal, deve corresponder a devida continua
ção no nosso paiz; com tanto mais motivo quanto esta linha foi
considerada como importante no projecto do plano geral e foi
consentida durante bastantes annos pela opinião publica de
ambos os paizes e ainda no nosso tem sido objecto de diver
sas concessões a particulares;
'
4. ° Que, com respeito á linha que houvesse de passar pela
Fregeneda, deve previamente buscar-se o accordo com os en
genheiros portuguezes encarregados d’aquelle estudo, e no
caso de adoptar-se esta solução, partir de um ponto conve
niente na linha hespanhola antes indicada, com o objecto de
obter para ambas um tronco commum a partir de Salaman
ca, que permitlisse altender vantajosamente aos dois entron
camentos e reduzisse as despezas de nova construcção distincta, com o que se conseguiria sempre a passagem porVitigudino;
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° Que os interesses da cidade e província de Zamora, de
5.
menor importância que os geraes de ambos os paizes, longe
de ficarem desattendidos, se satisfazem para o futuro na me
dida da sua importância, construindo o caminho de ferro directo de Salamanca a Zamora que fôrma o prolongamento da
grande linha transversal Betico-Estremenha e o necessário
complemento do systema dos nossos caminhos de ferro con
struídos ou propostos n’esta parte de Hespanha.
Estas conclusões, a que nos conduziram por uma parte o
estudo profundo que tínhamos feito d’este assumpto em vir
tude do nosso cargo, e por outra o desejo de obedecer á real
ordem de 24 de junho com todo o zêlo e actividade devidos,
formam a primeira parte do cumprimento da dita real ordem,
e sobre ellas julgámos dever chamar a superior attenção do
governo, poisque, apreciando-se as cousas como se expõem
n’esta memória, podem evitar-se despezas inúteis, e com gran
de economia de tempo e trabalho chegar em curto praso á
completa determinação d’estas linhas inlernacionaes. E isto é
da maior importância: porque são as únicas até hoje indecisas
de todas as que, para unir-nos com Portugal, foram indicadas
pela commissão do plano de caminhos de ferro; porque n’ellas se fundam grandes esperanças nos dois reinos; e porque
da sua determinação depende que não sejam infructiferos os
esforços que para realisal-as se têem feito desde muito tempo
em um e outro paiz.
Madrid, 15 de julho de 1876.
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SECÇÃO DOUTRINAL
DESCRIPÇÃO DE UM NOVO SYSTEMA DE CALCULO ABREVIADO

DOS PERFÍS TRANSVERSAES

NOS PROJECTOS DE ESTRADAS,

CAMINHOS DE FERRO,

ETC.

Têem-se adoptado as tábuas e os quadros para o calculo
abreviado das areas dos perfis transversaes nos projectos de
estradas e caminhos de ferro. As tábuas, por serem trabalho
sas na sua construcção, são construídas sempre para o caso
em que os aterros tenham 11,5 de base por 1,0 de altura, e
as rampas 1,0 de base por 1,0 de altura; por isso dão sem
pre um excesso de excavação, quando ella for em rocha, por
que n’este caso apenas se dá ás rampas 1,0 de base por 5,0
de altura. Por isto se vê, que, quando o terreno for horisontal e tivermos uma excavação de 1 metro, as tábuas dão um
volume na rampa de 0m3,5 por metro corrente, sendo a esca
vação só de 0m3,l, o que dá uma differença de O"13,4 n’um caso
mais favoravel, que é ser o terreno horisontal e haver só 1
metro de excavação junto á aresta exterior da valleta. Alem
d’este inconveniente têem ellas outros, taes são: não poderem
N.° 9fi—Dezbmbho-Tomo VIII
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dar a area de um perfd cuja inclinação se não possa suppor
uniforme em toda a meia largura; não darem as larguras a
expropriar, nem o comprimento das rampas e taludes.
Os quadros, como são de fácil organisação, são algumas
vezes construídos de modo que servem para as tres inclina
ções das rampas, isto é, para escavação em terra franca e
compacta, tendo 1,0 de base por 1,0 de altura, excavação em
terra dura com 1,0 por 2,0, e escavação em rocha dura e
branda com 1,0 por 5,0; lendo lambem taludes em aterro
com 1,5 por 1,0, e em muro de supporte com 1,0 por G,0.
Em todos os quadros que conheço ha sempre algumas ope
rações a fazer, e é necessário que se levantem os perfis no
terreno de modo que se possa suppor que o terreno tem uma
inclinação uniforme para cada lado do eixo da estrada. Todos
sabem que esse rigor de calculo, em que se falia, é cousa que
não pôde haver, muito embora o calculo seja feito por perfis
desenhados, por tábuas, ou por quadros, porque as bases de
que nos servimos para esse calculo são viciadas, e só as po
deríamos ter rigorosas, se tomássemos no campo um numero
considerável de cotas longitudinaes e transversaes, para po
dermos apreciar as pequenas inflexões do terreno.
Como todo o estudo sobre perfis transversaes tem por fim
abreviar o trabalho, de modo que a economia de tempo seja
superior aos desperdícios provenientes dos pequenos desprezos commetlidos, quer por excesso, quer por defeito, erros
que ordinariamente se compensam, parece-me que o systema que lenho a expor satisfaz completamente ao calculo
dos perfis. Por meio d’elle achámos: a area de excavação
ou de aterro, por uma simples addição; as rampas, taludes
e larguras occupadas pelas estradas, lendo-as directamente
no quadro.
Por este systema não temos necessidade de forçar o per
fil transversal do terreno a um outro, que tenha inclinação
uniforme e se possa considerar perfil medio (o que poucas
vezes se pode effectuar), poisque podemos calcular qualquer
perfil, aindaque haja socalcos ou inflexões no terreno, logoque esses socalcos ou inflexões se possam suppor a distancia
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exacta de metro ou metros, a contar do eixo da estrada, o
que não é muito difficil, suppor uma inclinação media de 1
metro de extensão.
O quadro que apresento é construído segundo a seguin
te consideração. Se dividirmos um perfil transversal (íig. l.a)
com linhas verticaes, sendo a primeira no eixo a e as outras
com intervalos de 1 metro, a linha do terreno cd, com duas
verticaes e a plataforma ab, completarão um trapézio, que tem
por area 1 metro multiplicado pela media das verticaes; ora
como esta media é igual á linha ef tirada parallelamente ás
linhas ae e gh a meia distancia entre ag, segue-se que a area
do trapézio é igual a 1,0 multiplicado poref. Sendo constan
te o factor 1,0, é claro que, se marcarmos na linha media de
cada trapézio uma escala de alturas, a linha do terreno cd in
dicará logo a area d’esse trapézio, pois que cortará a escala
em um dos numeros d’ella, onde terminará a altura media
do mesmo trapézio. Assim o trapézio aghe teria por area
2m2,83. Como os perfis têem rampas e taludes, que são incli
nados, haverá areas triangulares, as quaes são proporcionaes
aos quadrados das distancias, a contar do vertice. Estas areas
foram calculadas do seguinte modo:
Supponhamos primeiro uma rampa de 1,0 por 1,0 (fig. 1 .a).
A primeira escala que marca areas triangulares é a que marca
as comprehendidas entre o 4.° e o 5.° metro, a contar do eixo,
em estrada de 6“*,6 de largo, e a area triangular que ella accusa é iml, visto serem trapézios a partir da linha im para
cima, esta area iml é igual a O'“2,5, por ter I metro de base
e 1 metro de altura. Note-se que a escala das alturas é dupla
da horisontal, para commodidade dos quadros e facilidade
da leitura. Como a area de qualquer triângulo é igual a um
meio do producto da largura pela altura, e suppuz que as
escalas marcam de 0m2,l em 0"‘2, l, ou de 10 em 10 decimelros quadrados, temos, por ser a altura igual á largura,
|(xXx) = A ou
sendo x a altura e A a area que
queremos.
Fazendo A— 10; 20; 30; 40; 50, teremos
x= 4,47; 6,32; 7,76; 8,94; 10, valores, que
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multiplicados por 4, visto ser a escala vertical de 4 centíme
tros por melro, teremos: 17,88; 25,28; 31,04; 35,76;4O,O,
expressão em milímetros, que devem ser contados a partir
do ponto l para termos os valores de A.
A escala seguinte, comprehendida entre o 5.° e o 6.° metro,
terá as mesmas divisões, mas o ponto zero, ou de partida, es
tará na altura m, onde a rampa entra no dominio d’essa escala.
Logoque a rampa sáe dos domínios de qualquer escala, con
tinuam as divisões de 4 em 4 milímetros, e n’esse ponto se
marcará o zero, principio da escala seguinte.
Como a rampa conta a vertical li a 0,3 abaixo da platafor
ma, e ella tem a inclinação de 1,0 por 1,0, é claro que cor
tará a vertical seguinte a 1 metro de altura, contado d’este
ponto, ou 0,7 acima da plataforma, e a vertical seguinte será
cortada a mais 1 metro acima, ou 1,7 da plataforma, e assim
por diante. Estes numeros, expressos em decimetros e mul
tiplicados por 4, darão 28, 68, 108, 148, etc., milímetros,
que exprimem as alturas dos zeros das escalas e pontos onde
a rampa corta as verlicaes.
Supponhamos agora uma rampa de 1 : 0,5, que é a rampa
para terra dura.
Se a rampa be (flg. 2.a) fosse prolongada, iria cortar em e
a vertical ad, principio do dominio da primeira escala cg de
areas triangulares; o ponto e deve estar 6 decimetros abaixo
da plataforma, porque, tendo a valleta 1 metro na parte supe
rior e 4 decimetros na inferior, a largura do talude na valleta
é de 0,3, e como a rampa tem 1:0,5, será 0nl,6 de altura para
a largura Om,3. Os 6 decimetros multiplicados por 4 darão o
numero 24, expressão em milímetros, que devem ser conta
dos desde a plataforma, para termos o ponto e. A area fce é
|-(O,3xO,G) = On’2,OÍ); mas a area que a escala deve accusar
até a altura c é ^(0,3X0,3) = 0"’2,045, que para simplificar
supporemos — O"12,04; logo, para termos a primeira divisão
na escala cg, é necessário termos acima da plataforma mais
uma area de 0m2,G, que, sommados com 0m2,09, perfaz uma
area de 0m2,15 contada do ponto e, cuja altura seria calculada
pela formula 5 (xX-j) = A ou x = /4Ã=2 ç/Ã.
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Fazendo A =15; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95; 105,

teremos x=7,74; 10,0; 11,84; 13,42; 14,84; 16,12;
17,32; 18,44; 19,50; 20,50, que, multiplicando por 4,

dará: 30,96; 40,00; 47,36; 53,68; 59,36; 64,48; 69,28■;
73,76; 78,00; 82,00, numero de milímetros que devemos
contar a partir do ponto e, para termos os diversos numeros
da escala.
Na escala seguinte, entre o 5.° e o 6.° metro, faríamos:
A = 10; 20; 30; 40; 50; 60, etc., e teríamos as differentes alturas contadas de zero: 25,28; 35,76; 43,76; 50,56;
56,56; 62,00; 66,80, etc.
Visto a rampa tocar na platafórma a 14 milímetros da ver
tical b, é claro que esta será cortada por aquella a 56 milíme
tros da platafórma, ou 4x14, por ser a altura o dobro da
base e a escala vertical dupla da horisonlal. A seguinte ver
tical será cortada a 2 metros mais acima, que se exprimem por
80 milímetros, e assim por diante.
Na direcção d’estes pontos ficam os zeros.
Nas rampas de 5 :0,2, que são as das rochas, segue-se o
mesmo processo.
Deve notar-se que, n’este caso, a rampa cortaria a vertical
do 5.° metro a 60 milimelros abaixo da platafórma, por isso
faríamos, para a primeira escala dos triângulos,
| (xX|)= A;/0x2 = A; x = |/lõÃ.
A =28;

38;

48;

58;

68;

78, etc.

x= 16,7; 19,5; 21,9; 24,1; 26,1; 27,9, etc., ou

66,8; 78,0; 87,6; 96,4; 104,4; 111,6, etc., milíme
tros, que devíamos contar a partir dos 60 abaixo da platafor
ma. Na escala seguinte faríamos
A=10; 20;

30;

40, etc., e teríamos

x=10; 14,1; 17,3; 20, etc.
Os zeros licam nas alturas de 140; 340; 540 milimelros.
Para os taludes faríamos os mesmos raciocínios.
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Como a escala comprehendida entre o 3.°e4.° metro deve
accusar a parte da valleta formada por um trapézio que tem
por lados parallelos 0,7 e 0,4, e de altura 0,3, o que dá uma
area de 0m2,165, acharíamos a primeira divisão pela formu
la x(^g^) =10, ou x2-j-8x=20, o que dá x = 2, que
multiplicado por 4, dá 8 milímetros, altura da primeira divisão.
Para a segunda divisão ainda temos na valleta 0ra2,065, por
conseguinte falta 0,033, que, multiplicado por 4, dá 1,4 militros acima da plataforma.
Para mais rigor poderíamos dividir as areas com verticaes
espaçadas de meio metro, e n’esse caso era necessário que as
ondulações do terreno fossem cotadas a distancias múltiplas
de 0ra,5; porém, julgo que é bastante rigorosa a avaliação das
areas com as larguras de 1 metro.
Antes de explicar a maneira de usar do quadro, farei a descripção do mappa junto, que julgo necessário por conter mui
tos dados para um orçamento, e todos deduzidos do mesmo
quadro.
Nas columnas 1 até 9 collocâmos os dados do perfil longi
tudinal e as distancias successivas das inflexões transversaes
do terreno, com as respectivas cotas referidas á platafórma
da estrada, sendo positivas as de escavação e negativas as de
aterro: de 10 a 15 pomos os elementos que dá o quadro; 16
e 17 servem para se lhes pôr o volume superior dos muros de
supporte, a fim de ser diminuído no aterro, e a excavação no
alicerce do mesmo muro, que deve ser acrescentada á exca
vação; nas columnas 18 e 19 as superfícies totaes de excava
ção e aterro, que, multiplicadas pelas distancias da columna
20, dão os volumes, aos quaes devemos subtrahir, sendo em
aterro, o volume que tenha o aqueducto acima do terreno,
se o houver, columna 21, e juntar á excavação o volume es
cavado no alicerce do mesmo aqueducto, columna 22; os re
sultados collocam-se em 23 e 24.
De 25 a 29 podemos, sem erro sensível, calcular as areas
provenientes da multiplicação dos differentes numeros das
columnas 10,11,12 e 13 pelas distancias que serviram de faclores para os volumes.
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Divido em duas as superfícies dos taludes e colloco-as nas
columnas 25 e 26, sendo a primeira para bater e plantar na
extensão de ! metro, a contar da berma, e a segunda, resto
do comprimento do talude, para semear; por isso julgo ne
cessário que em grandes taludes se dê mais alguma largura
á area a expropriar, visto não ser batida a parte inferior do
talude.
N’este mappa estão quatro perfis calculados para a direita
e esquerda; o l.° e o 2.° indicam que o terreno tem inclina
ção uniforme; o 3.° indica tres inflexões para a esquerda,
sendo uma a I metro, outra a mais 3 melros, com um socal
co a subir (pois que tem primeiro a cota mais pequena), e de
pois tem inclinação constante. O perfil 4.° marca para a es
querda uma inflexão a 2 metros, com um socalco, depois
inclinação uniforme: tanto este perfil como o antecedente
marcam inclinação uniforme para a direita.
Modo de usar do quadro

A escala onde devemos contar as cotas de aterro ou esca
vação tem os metros numerados á romana, e as escalas verticaes têem os décimos marcados com numeros pequenos a
tinta preta, e os metros com numeros maiores a carmim.
A escala das larguras a expropriar está horisontal; porém,
para metter em pequeno espaço os quadros para as tres incli
nações das rampas, foi necessário que a largura dos taludes
fosse invadir o quadro para rampas de 5.
*4;
por isso quando
aqui lermos as larguras devemos supprimir-lbes as dezenas.
As escalas das cotas de aterro ou escavação estão a 10 me
tros quando o terreno tiver uma só inclinação.
Os comprimentos das rampas e taludes estão mar/ados de
decimetro em decimetro. Estes comprimentos foram calcula
dos do seguinte modo: medi a extensão de uma rampa cor
respondente a uma altura e largura conhecida; ecomo o qua
drado da hypolhenusa é igual á somma dos quadrados dos
cathetos, esta somma foi dividida pelo numero de metros que
ella representa, ficando assim conhecido o numero de milíme
tros que corresponde a cada metro.
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As escalas das superfícies que entram nas rampas ou talu
des têem um zero, que indica onde começa cada uma. Depois
de termos o mappa preenchido nas columnas 1 até 9, e tendo
o quadro bem assente sobre um estirador, pegámos em um
fio muito fino e o collocâmos a lm,4 abaixo da plataforma da
estrada, visto que no primeiro perfil temos 1,4 de aterro; de
pois collocâmos outra parte do fio, bem esticado, a 10 metros
de distancia, na altura de 4 metros também negativos, visto
ser uniforme a inclinação do terreno até 10 metros de distan
cia, onde ha uma cota de 4 metros negativos; estando assim
o fio, lemos a extensão do talude no ponto onde elle é corta
do pelo fio, e como este ponto é na sétima divisão abaixo do
numero 6, teremos 6m,7 para comprimento do talude: este
numero escreve-se na columna 10. Procurando o ponto onde
a escala horisontal da plataforma é cortada pela linha vertical
que passa pelo extremo do talude, encontrámos a nossa divi
são adiante do numero 8, indicando assim que a largura a ex
propriar é 8m,9, numero que se escreve na columna 12. Depois
lemos nas escalas verticaes as fracções approximadas dos dé
cimos, isto é, as partes que ficam entre o fio e o numero mais
proximo do lado da plataforma, que sommadas dão 60 centé
simos ou 6 décimos; sommando este numero 6 com os algaris
mos pretos mais proximos, teremos 6+5+7+1+7+3+
+9+1 — 44 décimos ou 4 metros e 4 décimos; estes 4 me
tros sommados com os algarismos vermelhos mais proximos
do fio dão 4+1 + 1 + 2+2+1 + 1=12: logo aarea do lado
direito é 12mS,40.
Do mesmo modo, com a mesma cota no eixo, 6 decimetros
positivos a 10 metros, para a esquerda, teremos: talude l,n,05;
largura a expropriar 4,2; fracções de décimos nas escalas ver
ticaes 0,05; décimos 3+l+9+5 = lra,8, esommando 1 me
tro d’estes décimos com os metros representados por algaris
mos vermelhos, teremos 1+1+4=3: logo a area em aterro
do lado esquerdo é = 3m2,85.
0 segundo perfil, que tem lm,6 de cota em escavação no
eixo, lm,4 negativo á distancia de 10 metros, dá para a direi
ta rampa 3 decimetros, que se escreve na columna 11; lar
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gura a expropriar = 4,45; uma valleta, que se escreve na
columna 13; centésimos 20, ou 2 décimos; décimos os que
vão dos centésimos mais os indicados com algarismos pretos
ou 2 + 44-l + 8+7+l=2m,3; e nos metros 2 que vão da
somma antecedente -|-1 4-1=4: sendo pois a area em exca-’
vação 4n,2,30. Para o lado esquerdo, com a mesma cota no
eixo e 5ml positivos á distancia de 10 metros, temos: rampa
4m,2, largura 6™,2; uma valleta; para excavação 0,37, depois
34-74-14~^_|-974-l=3'n,2, e em seguida 3+<4-24-2-{4-2 4-1 = 13, area total 13"'3,27.
Devemos notar que estas rampas estão marcadas com um
ponto pelo lado superior, o que indica que ellas foram cal
culadas no quadro de terra dura, onde as rampas têem a in
clinação de 211. Da mesma maneira devemos marcar as
rampas de 5:1 com dois pontos, para sabermos que foram
calculadas no quadro das rochas.
Algumas vezes os perfis em córte têem valleta sem terem
rampa, por isso julguei necessário abrir no mappa uma casa
ou columna que nos indicasse quaes os que têem valleta, para
depois sabermos a sua extensão a regularisar; é por isso que
temos a casa n.° 13.
O perfil 3.°, que tem 8 decimetros de aterro no eixo, segue
o mesmo andamento; porém não tem rampa nem talude para
o lado direito, tem um m na casa dos taludes, o que indica
ter sido calculado no quadro de taludes de 1:0,166 ou em
muro de supporte. Para o lado esquerdo tem, como se vê no
mappa, uma inflexão a 1 metro do eixo, com uma cota de 4
decimetros, e a 3 metros mais de distancia temos duas cotas,
uma de 4-lm>3 e outra de 4~2m,6, o que nos diz haver um
socalco a subir, visto haver duas cotas no mesmo ponto, sen
do mais pequena a primeira; depois ainda temos a mais 6
metros de distancia outra cota de 4- 4ra,7, o que indica que,
ou não necessitámos de largura superior a 10 metros, ou que
o terreno segue uniforme depois do socalco.
Para ter a area d’esta parte do perfil por uma só vez, sem
haver necessidade de mudar o fio todas as vezes que muda
a inclinação transversal, crava-se uma agulha a 1 metro do
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eixo e 4 decimetros abaixo da plataforma, outra 3 metros
mais adiante e 1,5 metro acima da plataforma, outra á mesma
distancia ou na mesma vertical 2m,6 acima da plataforma; feito
isto, segura-se o fio no eixo com a cota ou altura negativa de
8 decimetros, faz-se passar encostado ás agulhas e segura-se
a outra parte d’elle a 10 metros do eixo com a cota de 4"',7
positiva; em seguida teremos: rampa 3 metros, que se marca
com dois pontos, para indicar que foi calculada no quadro das
rochas; largura 4m,9; uma valleta; area em aterro Om2,72, em
excavação 3m2,o6. D’esta fórma se calculam todos os perfis,
não marcando as rampas que forem em terra branda.
Como as agulhas inutilisariam o quadro pela continuação
de calcular perfis accidentados, tenho usado dc pesos de chum
bo, tendo cada um um arame fino a um lado e no mesmo pla
no da sua base, sendo a extremidade do arame voltada em
angulo recto, de modo que o angulo assente sobre o quadro,
ficando-lhe perpendicular um dos lados, que se colloca onde
for necessário para segurar o fio (fig. 3.a).
Quando se encontra um perfil tão inclinado que o fio não
chega a cortar nenhuma das escalas, ainda podemos avaliar
essa area, suppondo que as escalas estavam de 5 em 5 deci
metros, e vendo onde o fio cortava a primeira d’essas escalas
e o algarismo que a horisontal d’esse ponto encontrava na pri
meira escala do quadro; a area será metade d’esse algarismo.
Por exemplo, uma cota de 0m,8 em excavação e 0m,0 á dis
tancia de 0m,5, o fio cortará essa escala imaginaria, que devia
estar a 0m,25 do eixo, a uma altura de 0m,4, como se vê na
escala do quadro, logo a area procurada é 0m2,2 de excava
ção.
Guarda, 1874.=Francisco da Silva Ribeiro.
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SECÇÃO NOTICIOSA
Ponte sobre o Douro.—No dia 4 de novembro foi solemnemente inaugurada e entregue á circulação a ponte sobre o Douro, no
Porto, que estabelece a communicação directa entre Lisboa e aquella
cidade, e a ligação dos caminhos de ferro de leste e norte, ao sul do
Douro, com os do Minho e Douro, ao norte d’este rio.
D’esta obra de arte, notável pela sua estructura e pela amplitude do
vão central com que transpõe o curso do Douro, amplitude que excede
a das maiores pontes fixas que até hoje se têem executado, deu a Revista
de obras publicas e minas ampla noticia nos primeiros numeros de 1876;
no emtanto recordaremos por esta occasião as suas feições principaes.
A ponte transpõe o rio a uma altura de 61",2 contada dos carris ao
nivel das mais baixas aguas.
O seu comprimento entre os paramentos dos estribos é de 352",87
e o total do taboleiro 354",37. Este é supportado por um arco metallico
central de 160 metros de corda e 37",6 de flecha apoiado na rocha em
cada uma das margens por intermédio de encontros de alvenaria, pelos
dois estribos de alvenaria construídos de um e de outro lado sobre as
encostas do valle na altura conveniente, e por sete pilares metallicos
(quatro do lado de Lisboa e tres do lado do Porto). Os primeiros pila
res de um e outro lado a partir do centro apoiam-se sobre os rins do
arco, os seguintes sobre os macissos dos encontros e os outros sobre
bases de alvenaria.
O taboleiro é uma viga de ferro composta de duas madres distantes
entre si 3",1, e formadas cada uma de dois banzos ligados por meio de
prumos e cruzes de Santo André. Os banzos são vigas em T de 0",400
de altura de alma e 0",325 de entabladura. O taboleiro é dividido em
tres partes: uma central de 51",88 de comprimento solidaria com o
arco; outra, para o lado de Lisboa, de 169",87 de comprimento; e a ter
ceira, para o lado do Porto, de 132",50. Estas partes deixam entre si
um intervallo de 0",06 para permittir a dilatação. Cada um dos taboleiros lateraes é uma viga continua fixa sobre o pilar correspondente ao
encontro do arco e assentando por meio de rolos de fricção sobre o es
tribo, sobre os outros pilares e sobre o extradorso do arco. O do lado
de Lisboa comprehende 5 tramos, o do Porto 4: os tramos extremos
têem 36",875 contados da face do estribo ao eixo do pilar; os immediatos (dois do lados de Lisboa, um do lado do Porto) têem 37",375 de
eixo a eixo dos pilares; os seguintes (dois de cada lado) 28",750. A al
tura de viga n’estes dois taboleiros lateraes é de 3",5; no intermédio,
solidário com o arco, ha uma parte central, de 31",2 de extensão, em
que a altura é de 0",9 e a alma das madres é çheia, e as duas partes

448

REVISTA DE OBRAS PUBLICAS E MINAS

extremas, que vão concordar-se com os taboleiros lateraes, em que a
altura varia de O1",9 a 3m,5. Este taboleiro intermédio apoia-se sobre as
travessas que ligam as testas do arco, distando os pontos de apoio entre
si 10“,4.
As peças de ponte, em y duplo de alma cheia de 0m,35 de altura e
2m,5 de comprimento entre os apoios, são espaçadas de 2m,87õ; sobre
ellas correm quatro ordens de longrinas, continuas, em duplo T de 0m,20
de altura, com o intervallo de lm,18 entre as duas centraes, 0m,59 d’estas
ás exteriores, e 0m,07 das ultimas ás madres do taboleiro; e tudo é co
berto por um estrado de ferro ondulado (Zoré) impenetrável ás locomo
tivas, sobre o qual assenta a via. De cada lado corre uma grade de res
guardo, havendo de uma a outra a distancia de 4™,5.
Os pilares metallicos são formados por quatro banzos ligados entre
si por travessas horisontaes espaçadas de 3U,,5 e cruzes de Santo André,
e são terminados por um coroamento que supporta os apoios dos tabo
leiros. Todos os apoios são de charneira, para transmittirem sómente reacções verticaes no eixo de figura dos pilares. Os banzos são vigas em
duplo T com duas almas cheias de 0m,45 de largura, igual á das entabladuras. O rectangulo determinado pelos quatro banzos na parte supe
rior tem lm,352 por 3m,l, e na base dos correspondentes aos encontros
do arco, que são os mais altos, 4m,8 por 11 metros.
Cada um dos banzos é engastado na cantaria da base por um espigão
de ferro de 0“09 de diâmetro. A altura dos pilares que se apoiam nos
rins do arco é de 15 metros, a dos que se apoiam sobre os encontros
42m,935, a dos immediatos, acima do soco de cantaria, 35,985, e a do ul
timo pilar do lado de Lisboa 16™,135.
Os estribos téem 10 metros de altura.
O grande arco de 160 metros de corda e 37“,6 de flecha, medida do
intradorso, tem a fórma de um crescente, cuja fibra media é parabólica
e as curvas de intradorso e extradorso convergem nas nascenças, e dis
tam entre si 10 metros no feixo. O arco é constituído por duas asnas,
ou vigas armadas, formando as testas d’elle, inclinadas em relação ao
plano vertical, distando entre si 3m,95 na parte superior e 15 metros
nas nascenças, ligadas uma á outra por peças de travação nos planos
de intradorso e extradorso, e por um systema de quadros verticaes collocados transversalmente e constituídos por montantes verticaes, traves
sas horisontaes e peças diagonaes.
Cada asna é constituida por dois aros, formando as curvas de extra
dorso e intradorso, ligados um ao outro por peças verticaes e cruzes de
Santo André; nas nascenças os dois aros reunem-se em um só. Estes
aros são vigas tubulares em que as almas têem 0m,60 de altura e as entabladuras 0m,65 de largura, sendo estas formadas por um numero va
riável de chapas. As peças de travação, tanto dos aros entre si, como
das asnas uma para a outra, são em duplo ". As nascenças do arco rç-
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pousam cada uma sobre o respectivo encontro de alvenaria por meio
de dois rolos assentes em chumaceiras, formando charneira. Os encon
tros, que sobresáem do terreno 11 metros, o do lado de Lisboa, e 8 me
tros o do Porto, põem as nascenças do arco a 13m,88 acima das mais
baixas aguas, e 1“,27 acima da maior cheia conhecida (a de 1860).
Toda a estructura metallica é de ferro laminado. O seu peso é de
1:600 tonelladas, de que pertencem ao arco 640. O volume de alvenaria
e cantaria nos estribos, nos encontros, e nas bases dos pilares excede a
3:500 metros cúbicos.
Os cálculos da resistência da ponte mostram que nos casos definidos
pelas hypotheses mais desfavoráveis, com uma sobrecarga de 4:000 kilogrammas por metro corrente (nunca attingida pelo peso de um com
boio) e sob a acção simultânea de uma pressão devida ao vento de 150
kilogrammas por metro quadrado (que nunca se verificará com um com
boio sobre a ponte) em ponto algum o coefficiente máximo de trabalho
chega ao limite de 6 kilogrammas por millimetro quadrado, e que na
realidade, sob as sobrecargas ordinárias mais fortes, o coefficiente de
trabalho não excederá 5 kilogrammas por millimetro quadrado.
Esta obra importou em cerca de 300:000^000 réis (approximadafiiente 1.700:000 francos) e foi construída em 22 mezes.
Os trabalhos começaram em 4 de janeiro de 1876. Depois de feitas
as bases de alvenaria e de construídas sobre estas os pilares, fez-se a
montagem do taboleiro simultaneamente sobre as duas margens, e fez-se
correr esto successivamente, á medida do progresso da montagem, sobre
os pilares, até os pontos correspondentes aos pilares dos rins.
Então começou, também simultaneamente, dos dois lados, a monta
gem do arco, que foi dividido em 21 partes, correspondentes a outras
tantas aduellas de juntas verticaes. As duas primeiras foram armadas
sobre andaimes estabelecidos nos rochedos marginaes que avançam so
bre o rio junto aos encontros do arco. As outras foram armadas, susten
tando-se a parte construída por meio de cabos de fio de aço, cujo nu
mero augmentou na proporção do peso até 16 para cada metade do
arco, amarrados aos taboleiros sobre os pilares marginaes, e de modo
que o peso que supportavam puxasse todo o taboleiro no sentido do
seu comprimento; e para que os taboleiros não podessem ser deslocados
por este esforço, foram ligados invariavelmente, o do lado do Porto, aos
rochedos da encosta, e o do lado de Lisboa a um forte macísso de alve
naria construído junto do estribo da ponte.
Para a montagem das differentes peças que constituem cada uma das
aduellas, estabelecia-se sobre a extremidade da parte anteriormente con
struída, uma cabrea de madeira suspensa a um cabo de fio de ferro pas
sado de uma a outra margem, e supportado por dois cavaletes de ma
deira de 10 metros de altura collocados sobre o taboleiro. Os ferros eram
trazidos para o local do emprego em barcos, eram içados pela cabrea,
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ajustados nos seus logares, seguros com parafusos, e depois arrebitados,
para o que se estabeleceu um baileo, que acompanhava a montagem,
suspenso á parte já construída.
Fechado o arco, construiram-se os pilares dos rins, continuou-se a
montagem do taboleiro, e fez-se correr este até a sua posição definitiva,
o que teve logar no dia 28 de outubro, seguindo-se a collocação das
guardas da ponte e o assentamento da via, e podendo fazer-se a primeira
experiencia no dia 30.
Nas provas, que tiveram logar nos dias .30 e 31 de outubro e 1 de
novembro, por meio de comboios em movimento e de sobrecargas fixas,
chegando a attingir 4:100 kilogrammas por metro corrente, as flechas
accusadas variaram de 16 a 28 millimetros, voltando a ponte ao estado
primitivo, retirada a sobrecarga. D’estas provas daremos depois mais
larga noticia.
Intervieram na execução d’esta importante obra, por parte da com
panhia real dos caminhos de ferro portuguezes, os srs. Manuel Affonso
de Espregueira, engenheiro director da companhia, Pedro Ignacio Lo
pes, engenheiro director da construcção da 5.a secção do caminho de
ferro do norte, e José Antonio Carneiro Basto, conductor dos trabalhos;
e por parte da casa constructora os srs. Gerard Eiffel, auctor do projecto, Émile Nouguier e Mareei Angevère, engenheiros que dirigiram a
execução da parte metallica, e Joseph Collin, representante em Portugal
da casa Eiffel & C.a
Os engenheiros encarregados pelo governo de proceder ás provas da
ponte foram os srs. João Chrysostomo de Abreu e Sousa e João Joa
quim de Matos, membros da junta consultiva de obras publicas e minas>
e Cândido Xavier Cordeiro, engenheiro chefe da construcção do cami
nho de ferro do Minho.

Caminhos <Ie ferro.—Em uma das mais pesadas locomoti
vas do caminho de ferro de Philadelphia, Wilmington e Baltimore, já se
empregaram, como experiencia, rodas de papel. Algumas semanas de ser
viço têem mostrado que estas rodas dão um resultado muito satisfatório.
A companhia do caminho de ferro da Pennsylvania introduziu ullimamente um novo signal nos trens de mercadorias. Consiste em uma
luz brilhante que indica a velocidade e distancia de um trem, e mostra
se elle está parado ou em movimento. Esta luz é de duas cores, uma
vermelha e a outra branca, collocadas sobre o tejadilho, de maneira
que possam ser vistas em ambas as direcções da linha. Cada lampada
contém uma disposição simples, para produzir á vontade a occultação
ou a apparição da luz. Um apparelho especial estabelece a ligação com
um dos eixos do carro, de fórma tal que as luzes brilham em cada re
volução das rodas, permittindo calcular-lhes facilmente os movimentos
e velocidade logoque se possam avistar.

