
ANEXO 16 – PLANOS DE REDE APRESENTADOS (1851-1883) 
 

PROPOSTA DE ALBINO DE FIGUEIREDO (1851)1 
 

LINHA CARACTERÍSTICAS 

Linha do norte 
 Porto – Lisboa  

 Linha principal 

Linha até Espanha 

 De Alcácer do Sal até Elvas 

 A ligação a Lisboa far-se-ia por via fluvial 

 Incluía ramais para Portalegre e Beja 

Linha do Minho 
 Continuação da linha do norte 

 Por Penafiel, Guimarães, Braga, Ponte de Lima e Valença 

Linha da Beira 
 Entroncando na linha do norte 

 Por Lamego, Viseu e Guarda 

Linha do Douro 
 Desde a linha do norte 

 Passando pela Régua e por Vila Real 
 

PROPOSTA DA COMISSÃO PARA APRECIAR A PROPOSTA DE HISLOP (1851)2 
 

LINHA CARACTERÍSTICAS 

Linha do norte  Entre o Porto e Lisboa  

Linha internacional de Trás-

os-Montes 

 Continuação da linha do norte 

 Dirigir-se-ia a Espanha (Valladolid) passando por Bragança 

Linha internacional do leste 

 Entroncando na linha do norte 

 Dirigir-se-ia a Badajoz rente ao Tejo até Santarém e Abrantes (onde cruzava o rio) 

 Incluiria ramais para Évora, Beja, Portalegre e Algarve 

Linha internacional da Beira 
 Entroncando na linha do norte 

 Atingiria Tomar e Coimbra antes de inflectir pelo Mondego até Viseu e Almeida 

                                                
1
 ALMEIDA, 1851: 7-17 e 21-23. 

2 BAR. SANTOS, 1884.  



PROPOSTA DO CGOPM (1853)3 
 

LINHA CARACTERÍSTICAS 

Linha do norte  Já decretada (decreto de 30-8-1852) 

Linha do leste  Em construção 

Linha do Douro  Do Porto à Régua 

Linha da Beira 
 Atravessando a Beira pelo norte do Mondego 

 Transpondo a fronteira perto de Almeida  

Linha do sul 

 Ao sul do Tejo 

 De Estremoz ao interior do Alentejo por Évora com duas bifurcações sobre o Guadiana por Mértola e sobre o 

Sado por Alcácer 
 

PROPOSTA DE WATIER (1856)4 
 

LINHA CARACTERÍSTICAS 

Linha do norte  Entre o Porto e Lisboa  

Linha do leste  Lisboa a Elvas 

Linhas do Minho e Douro  Continuando a linha do norte 

Linhas do Alentejo e Algarve  De Alcácer do Sal a Évora, com ramais para Beja, Mértola e Algarve 
 

PROPOSTA DE BELCHIOR JOSÉ GARCÊS (1859)5 
 

LINHA CARACTERÍSTICAS 

Linha do norte  Entre o Porto e Lisboa  

Linha do Minho  Linha internacional até à Galiza 

Linha da Beira  Linha internacional até Castela 

Linha do leste  Linha internacional até à Extremadura 

Linha do sul  Por já estar em construção 

                                                
3 BMOP, 1853, n.º 3: 209-218. 
4
 WATIER, 1860: 76-131. 

5 PEREIRA, 2008: 127.  



PROPOSTA DO CGOP (1861)6 
 

LINHA CARACTERÍSTICAS 

Linha do norte  Em construção 

Linha do leste  Em construção 

Linhas do sul e sueste  Em construção 

Linha do Minho  Continuação da linha do norte até à Galiza 

Linha da Beira Alta  Entroncando na linha do norte 

Linha de Cáceres  Possibilidade, provavelmente desde a linha do leste 

 

PROPOSTA DA COMISSÃO DE OBRAS PÚBLICAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (1862)7 
 

LINHA CARACTERÍSTICAS 

Linha do norte  Em construção 

Linha do leste   Em construção 

Linhas do sul e sueste 
 Em construção 

 Incluía prolongamentos até à linha do leste, Espanha e Algarve 

Linha do Minho  Ligando o Porto às mais importantes povoações do Minho 

Linha da Beira Alta  Entroncando na linha do norte e dirigindo-se a Almeida 

Linha do Douro  Do Porto até Foz Tua 

 

PROPOSTA DO CGOP (1865)8 
 

LINHAS CARACTERÍSTICAS 

Internacionais 

Abrantes – Castelo 

Branco – Coria – 

Malpartida de 

 Direcção mais curta para Madrid e França (no caso de abertura do troço entre Salamanca e Mérida do lado 

castelhano) 

 Exequível perante novos estudos  

                                                
6 BMOP, 1862, n.º 1: 43-45. 
7
 DL, sessão da câmara dos deputados de 7-3-1862: 727. 

8 AHMOP. COPM. Livro 22 (1865): 18-29v. 



Plasencia/Plasencia  Linha de grande alcance económico pela região que atravessava, por servir de tronco comum a outras linhas 

para a Beira e Trás-os-Montes e por facilitar a ligação dos caminhos-de-ferro do sul com a rede do norte 

 Também exequível se se dirigisse a Cáceres  

Porto – Salamanca 

 Forma mis rápida de ligar o norte de Portugal à Europa 

 Por Barca de Alva ou cruzando o Douro em Foz Côa e procurando depois a fronteira  

 Base de outros ramais para a Beira, Minho e Trás-os-Montes (e daqui para Leão e Zamora) pelos vales dos 

afluentes do Douro 

Porto – Vigo  De preferência pelo interior da província (dependente de mais estudos) 

Beja – Huelva 

 Ligação do Alentejo à Andaluzia e ao Mediterrâneo por Paymogo 

 Linha mais curta entre a margem esquerda do Tejo e Sevilha 

 Não invalidade uma dupla ligação por Évora e pelo Algarve se não ferisse os interesses das concessionárias 

Beira Alta  De segunda ordem, não se incluía na proposta da comissão luso-espanhola que deu origem a esta consulta 

Nacionais 

Interior paralela à 

fronteira 

 Crato, Castelo Branco, Almeida (com ligação a Ciudad Rodrigo e Salamanca), Bragança ou Chaves e 

fronteira em direcção a Zamora 

 Incluía uma ramal para a Covilhã 

Linha do Douro – 

Chaves 

– 

Lisboa – Cascais – 

Linha no oeste  Lisboa, Sintra, Mafra, Peniche, S. Martinho, Pombal 

Porto – Leixões – 

Viana – Braga – 

Ponte de Lima 

– 

Beja – Sines – 

Lagos – Faro – Vila 

Real de Sto. António 

– 

 

 

 

 



PROPOSTA DE SÁ DA BANDEIRA (1865-1867)9 
 

LINHA CARACTERÍSTICAS 

Linha do norte  Construída 

Linha do leste  Construída 

Linhas do sul e sueste 
 Construídas 

 Incluía o seu prolongamento até Espanha 

Linha da Beira Alta  Desde a Figueira por Coimbra até Almeida e Salamanca 

Linha da Beira Baixa  Ligando-se à linha da Malpartida a Madrid 

Linha do Douro  Desde Penafiel pelo Douro ligando-se à rede espanhola em Zamora 

Linha do Minho  Por Guimarães, Braga, Valença e Espanha 

 

PROPOSTA DE CAETANO ALBERTO MAIA E JOÃO CRISÓSTOMO (1871)10 
 

LINHA CARACTERÍSTICAS 

Linha do norte  Já construída 

Linha do leste  Já construída 

Linhas do sul e sueste 
 Já construídas 

 Incluíam prolongamentos até Espanha e até à linha do leste  

Linha da Beira Alta  De Coimbra à fronteira 

Linha do vale do Tejo  Desde Abrantes e em direcção a Placência ou Cáceres 

Linha do Minho  Do Porto à Galiza 

Linha do Douro  Do Porto a Salamanca 

 

 

 

                                                
9
 DL, sessão da câmara dos Pares de 23-12-1865 e 21-6-1867: 3004-3005 e 2010-2011. 

10 AHMOP. JCOPM. Livs. 32 (1871): 280-299, 32-A (1871): 1-8v. 



PROPOSTA DA JCOPM (1875)11 
 

LINHA CARACTERÍSTICAS 

Linha do norte  Já construída 

Linha do leste  Já construída 

Linhas do sul e sueste 
 Já construídas e em construção 

 Incluía prolongamentos até à linha do leste (Crato) e até ao Algarve 

Linha do Minho  Decretada e em construção até Valença 

Linha do Douro 
 Decretada e em construção até à Régua  

 Com prolongamento até à linha da Beira Alta 

Linha da Beira Alta  Até Espanha 

Linha da Beira Baixa  Até Espanha 

Linha de fronteira 
 Ligando as linhas da Beira 

 Prolongada até Zamora pelo vale do Sabor 

 

PROPOSTA INICIAL DA AECP (1876)12  
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA CARACTERÍSTICAS 

1.ª ordem 

Linha do norte  Ligava as duas principais cidades e explorava um dos melhores tractos de terreno do país 

 Base de outras linhas. Linha do Minho 

Linha do Douro (até ao Pinhão) 

 Devia dirigir-se à fronteira e ligar-se a Espanha pelo Pocinho 

 A riqueza do país vinhateiro e o movimento comercial do Douro demonstravam o seu 

alcance económico 

Linha da Beira Alta 

 Linha internacional de primeira ordem 

 Devia partir do caminho-de-ferro do norte e acabava em Vilar Formoso 

 Servia todo o terreno entre a serra da Estrela e o Douro 

Linha do leste 
 Importante ligação à rede alentejana, se dispusesse de um ramal entre Estremoz e Ponte de 

Sor 

                                                
11

 AHMOP. JCOPM. Caixa 18 (1875), parecer 6418 (7-1-1875).  
12 AECP, 1878a. PIMENTEL, 1892. 



Linha de fronteira 
 Desde a linha do leste até à linha da Beira Alta por Póvoa e Meadas, Castelo Branco e 

Covilhã, Guarda 

Linha de Cáceres 
 Desde a linha do leste por Castelo de Vide, aproveitando a planura da região até Ponte de 

Sor 

Linha do Sabor 
 Desde Bragança pelo vale do Sabor até ao Pocinho e Vila Franca das Naves 

 Importante pelas povoações que servia e por ligar todas as linhas-férreas nacionais 

2.ª ordem 

Linha do vale do Lima 
 Ligava Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez a Viana do Castelo e à linha do 

Minho 

Linha do Porto à Póvoa e Nine 
 Ligava Braga à Póvoa de Varzim e a Vila do Conde 

 Servia zonas valiosas do ponto de vista balnear e piscatório 

Linha de Guimarães 

 Desde a Trofa até Guimarães 

 Servia as termas de Vizela e uma zona muito cultivada 

 Poderia ser prolongada até Fafe atraindo o tráfego de terras de Basto e entre Minho e 

Chaves 

Linha do Tâmega 

 Desde Marco de Canaveses por Amarante, terras de Basto, Ribeira de Pena, Vidago e 

Chaves até à fronteira 

 Justificava-se pela produção vinícola, pelas águas de Vidago e pelo tráfego provindo de 

Espanha 

Ramal de Viseu  Desde a linha da Beira Alta até Viseu 

Ramal da Figueira 
 Desde Vila de Anços (na linha do norte) até à Figueira da Foz 

 Ligava a barra da Figueira à rede 

Linha do oeste 
 Desde a linha do norte por Leiria e Marinha Grande na direcção do porto de S. Martinho, 

servindo de testa aos caminho-de-ferro que iam desde Ponte de Santana até às Caldas da 

Rainha e desde Alcântara a Torres Vedras 

Linhas do sul e sueste  Completar a rede existente, ligando os seus pontos principais entre si e com a raia 

Linha de Sesimbra a Cacilhas - 

 

 



PROPOSTA DE MANUEL RAIMUNDO VALADAS (1876)13  
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA CARACTERÍSTICAS GERAIS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

1.ª ordem 

Linha desde Valença a Vila Real 

de Sto. António (linha do norte e 

linhas do sul, sueste e Algarve) 

 Deviam ser construídas pelo 
governo ou pelo menos sob a 

sua supervisão 

 Seriam assentes em via larga, 

com declives até 15 mm/m e 

raios de curva no mínimo de 

300 m  

 De igual importância à da linha do Douro 

Linha do Douro 

 A terceira em ordem de importância  

 Evitava o perigo do rio e chamaria a Portugal o tráfego de Salamanca e 

Zamora 

Linha da Beira Alta 

 A mais importante de toda a rede 

 Importava à região que atravessava, à CRCFP e ao porto de Lisboa. Todo o 

movimento europeu preferiria vir a Lisboa em vez de tomar o vapor a Bordéus 

para a América 

Linha da Beira Baixa 

 A quinta linha mais importante  

 Seria a verdadeira linha internacional se Espanha construísse a linha de 

Plasencia a Salamanca e Monfortinho (o que não faria por a zona ser muito 

montanhosa e sem interesse industrial nem para o estado nem para uma 
companhia)  

 Por isso só tinha interesse nacional (ligava a Beira Baixa a Lisboa)  

 Deveria partir de Ponte de Sor, pois de Abrantes não servia tão bem o Alentejo 

Linha de Estremoz a Elvas  

 A segunda mais importante 

 Substituía a linha de Estremoz ao Crato (que atravessava uma charneca, só 

servia o insignificante movimento de lãs e madeira da Beira Baixa, que aliás já 

era atendido pelas linhas existentes, e custava 1200 contos) 

 Sanava o erro que fora a linha do leste, além de atravessar um terreno povoado 

e produtivo 

 Diminuía a distância de Lisboa a Elvas em 44 km 

 O prejuízo em que incorreria a CRCFP seria compensado pelo aumento de 

tráfego produzido pelas linhas do Minho e Douro, Beira Alta e Beira Baixa 

Linha de Beja a Paymogo  

 Sexta linha na hierarquia da importância  

 Atravessava uma região rica em cereais e azeite  

 Não era garantido que fosse continuada por Espanha, mas em caso afirmativo 

traria também os cereais andaluzes, enquanto estes não estivessem ligados a 

Huelva ou Sevilha 

2.ª ordem Ramal de Braga  Tratavam-se de linhas de - 

                                                
13 VALADAS, 1878b.  



Linha do Tâmega ou do Cávado  

comunicação das províncias 

entre si e com os portos de 

mar 

 Deviam ter as melhores 

condições possíveis mas 

dentro de uma maior 

liberalidade técnica, dado o 

acidentado do interior 

 Também deveriam ser 

construídas pelo estado. 

 Ligaria Chaves ao Douro ou a Braga 

 Trás-os-Montes estava órfão de comunicações, apesar de contar com 

produções de qualidade (vinho, azeite, fruta, carne) e com muitos incultos que 

se podiam transformar em florestas 

 Seria de difícil construção  

Linha do Tua, Sabor ou ambas  

 Ligava Bragança ao Douro 

 Trás-os-Montes estava órfão de comunicações, apesar de contar com 

produções de qualidade (vinho, azeite, fruta, carne) e com muitos incultos que 

se podiam transformar em florestas 

 Seria de difícil construção  

 Poderia seguir pelos vales do Sabor, Tuela, Tua e novamente Sabor 

Ramal de Viseu 

 O mais importante a par do ramal da Covilhã 

 Entroncava na linha da Beira Alta 

 Servia a capital de distrito 

 Técnica e economicamente exequível se feita em via reduzida 

Ramal da Covilhã 

 O mais importante a par do ramal de Viseu 

 Entroncava na linha da Beira Baixa 

 Servia uma cidade industrial, com um magnífico solo e com intensas relações 

com Porto e Lisboa 

 Técnica e economicamente exequível se feita em via reduzida 

 Fazia parte da linha de fronteira 

Linha de fronteira 

 Terceira linha mais importante 

 Prolongamento da linha de Estremoz a ponte de Sor 

 Cortaria um magnífico país, com actividade industriais mas sem comunicações 

 Seria de problemática execução por atravessas o dorso da serra da Estrela, pelo 
que dificilmente atrairia os capitais 

 Tinha pelo menos interesse estratégico, pelo que o estado a deveria pelo menos 

estudar 

Ramal da Figueira   Desde Vila de Anços para ligar a barra da Figueira à rede 

Linha do litoral do Algarve  

 Entre Tunes e Lagos em via estreita 

 Cruzava uma zona fértil e com uma activa indústria das pescas que se tornaria 

exportadora.  

 Importante sobretudo se se completasse a linha de Faro a Casével 

Ramal de Milfontes 

 Em via reduzida desde Alvito na linha do sueste por Alvalade e Cercal 

 Abria uma zona produtiva em cereais, minérios de ferro, manganésio e cobre 

ao oceano. 

Linha de Estremoz a Ponte de Sor  Estremoz ou Évora Monte por Malarranha, Pavia, Cabeção e Montargil 



 De fácil execução  

 Cortava a zona entre as linhas do sul e leste  

 Faria parte da linha de fronteira desde Bragança 

Linha de Cáceres  
 De Assumar por Arronches e Ouguela à fronteira e Cáceres 

 Traria a Portugal o minério de Cáceres 

3.ª ordem - 

 Todas as de interesse local. 

Seriam construídas em via 

estreita e deixadas à iniciativa 

privada 

 

 

PROPOSTA DE SOUSA BRANDÃO (1876)14  
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA CARACTERÍSTICAS 

1.ª ordem Linha de fronteira 

 Satisfazia pequenas relações comerciais e ligava todas as linhas transversais ao país 

 Directriz: Beja, Moura, Portel, Estremoz, Portalegre, Niza (ou Póvoa e Meadas), Portas de 

Ródão, Castelo Branco, Covilhã, Guarda, Vila Franca das Naves, Marialva, Pocinho, Vila 

Flor (ou Bragança) 

 Seria em via estreita porque não tinha por intenção ligar-se a Espanha 

2.ª ordem 

Linha do Porto à Póvoa e 

Famalicão 
 Poderia continuar por Viana se não fizesse concorrência à linha do estado 

Linha do Tâmega  Por Caíde, Lixa, Chaves e Verín 

Linha do vale do Lima  Desde Viana por Ponte de Lima até Lindoso 

Linha do vale do Homem  Desde Braga pelo vale do rio Homem até Lobios e Ourense 

Linha do Sabor  Pocinho, Torre de Moncorvo, Mogadouro, Miranda ou Bragança e fronteira 

Ramal de Castro Daire  Sta. Comba Dão (linha da Beira Alta), Viseu e Castro Daire 

Linha da Beira Alta  Pela falda norte da serra da Estrela 

Ramal da Figueira  Desde Coimbra ou Mealhada 

Linha do Corgo  Da Régua a Vila Real 

Linha do oeste 
 De Santarém ao porto de S. Martinho, Marinha Grande e Figueira 

 Aproveitaria o caminho-de-ferro dos pinhais de Leiria, podendo passar por esta cidade ou 
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não 

Ramal de Porto de Mós  Desde a Golegã a Porto de Mós por Torres Novas 

Linha de Santarém a Estremoz  Por Almeirim, Mora, Cabeção e Vimieiro  

Linha de Vendas Novas a 

Vimieiro 
 Por Montemor-o-Novo e Vimieiro 

Linha de Cáceres  Do Crato por Castelo de Vide 

Linha de Olivença  De Évora pelo Redondo, Alandroal, Juromenha  

Linha do vale do Sado 
 Desde o Pinhal Novo ou do Poceirão por Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, Colos ou 

Garvão, Odemira e Lagos 

Linha do litoral do Algarve - 

Linha de Guimarães  Desde a Trofa por Guimarães e até Fafe  

Linha de cintura de Lisboa  - 

Linha de cintura do Porto . 

 

SEGUNDA PROPOSTA DE AECP (1877)15  
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA CARACTERÍSTICAS 

1.ª ordem 

Linha de Lisboa a Valença 

 Ligava-se a Espanha na linha de Tui a Ourense 

 Forma mais rápida de chegar à Galiza 

 Ligava Lisboa ao Porto 

Linha do Barreiro a Beja, 

Quintos e Fronteira 
 Forma mais rápida de chegar à Andaluzia  

Linha do Douro 

 Das linhas mais difíceis de construir  

 Importante pelas regiões que percorre, entroncamentos a que se presta e comunicações com 

a cidade do Porto (sobretudo quando o porto de Leixões estiver construído) 

 Devia ir até Espanha por Barca de Alva 

Linha da Beira Alta 

 Verdadeira linha europeia 

 Com início na Pampilhosa 

 Atravessava uma zona fértil e industrial, excepto o troço entre Celorico da Beira e Espanha 
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 Desenvolveria a indústria que poderia aproveitar a força motriz da água que descia pelo 

flanco norte da serra da Estrela 

Linha da Beira Baixa 

 Desde Abrantes por Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, Monfortinho e Espanha 

 Possibilidade de seguir uma direcção mais directa a Cáceres 

 A sua principal missão seria ligar Lisboa a Madrid 

Linha do leste  

Linha de Casa Branca, Évora, 

Estremoz e Crato 
 Ligaria os caminhos-de-ferro do norte e do sul de Portugal 

Linha do Algarve  De Beja a Faro 

2.ª ordem 

Ramal de Braga 
 De Nine a Braga 

 Justificado pela actividade e abundância da população e pelo seu intenso movimento 

Linha de Lisboa por Torres à 

linha do norte 

 Desde Lisboa por Torres Vedras, Caldas da Rainha e S. Martinho a entroncar num ponto da 

linha do norte 

 Cruzava uma zona importante, fértil e produtiva 

 Ligava Leiria a Lisboa e à linha do norte 

Ramal de Viseu 
 Justificado pelo desenvolvimento comercial de Viseu 

 Vantagens para toda a região desde Tondela ao vale de Besteiros 

Ramal de Setúbal 
 Do Pinhal Novo a Setúbal 

 Ligava Setúbal ao Alentejo e a Lisboa  

Linha de Bougado a Chaves 

 De Bougado por Sto. Tirso, Vizela, Guimarães, Fafe e Confurco a Chaves pelo vale do 

Tâmega 

 Justificada pela importância dos concelhos que atravessava, pelas termas de Vizela e pela 

produção vinícola do Basto 

 Servia as relações comerciais entre Chaves, Braga e Guimarães 

Linha de Trás-os-Montes 

 Pelo vale do Tua (a linha ficaria mais central à província) ou do Sabor (ligava-se a 

Bragança e eventualmente a Vila Franca das Naves) 

 De difícil empreendimento pelo terreno e pela falta de dados topográficos 

 Justificada pela agricultura e riqueza mineira da região que atravessava 

Linha paralela à fronteira 
 De Castelo Branco à linha do Douro pela Covilhã, Guarda e Vila Franca das Naves 

 Punha em contacto todas as linhas-férreas nacionais pelo oriente 



 Servia muitas cidades importantes entre as quais a Covilhã 

 De fácil construção até à Covilhã; de difícil construção entre até à Guarda 

Linha de Vila Real 
 Ligava Vila Real (capital de Trás-os-Montes) à Régua 

 Passava por um terreno feraz 

Linha de Lagos a Vila Real de 

Sto. António 

 Por Silves e Tunes 

 Desenvolvia as relações comerciais com os portos do litoral do Algarve 

 Atravessava um terreno fértil, cultivado e povoado 

3.ª ordem 

Linha de Viana do Castelo a Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez 

Linha do Porto a Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Nine 

Linha do Porto a Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra 

Linha da Figueira ao caminho-de-ferro do norte 

Linha de Cacilhas a Sesimbra e Pinhal Novo 

Linha de Ponte de Santana às Caldas da Rainha 

Linha de Santarém a Estremoz 

Linha de Estremoz a Vila Viçosa e Juromenha 

Linha de Évora a Moura 

Linha de Tomar à linha do norte 

Linha de Beja a Mértola e ao Guadiana 

Linha de Braga a Guimarães por Caldas das Taipas 

Linha de Lisboa a Sintra 

Linha de Lisboa a Cascais 

Linha de Alvito a S. Mamede e Vila Nova de Milfontes ou Sines 

Linha de Braga a Orense 

Linha das minas de Moncorvo à linha do Douro  

 

 

 

 



PROPOSTA DE JOÃO VERÍSSIMO MENDES GUERREIRO (1877)16 
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA CARACTERÍSTICAS 

1.ª ordem 

Linha do Minho 

 Província densamente povoada 

 Em virtude da localização da estação de Campanhã, a linha teve de ir até S. Romão, mas 

depois não deveria ter ido à Trofa, mas a Balazar (Póvoa de Varzim), atravessar o Cávado a 

jusante de Barcelos e ir pelo litoral por Esposende até Viana do Castelo 

 O ramal de Braga mantinha-se, mas teria ficado mais longo 

 Deste modo, tinha-se mantido a vocação internacional da linha 

 Mesmo assim, previa-lhe um grande rendimento 

 Deveria constituir com a linha de Guimarães e com a linha da Póvoa um grande 

entroncamento no Minho  

 Por isso a linha até Nine deveria ser duplicada 

Linha do Douro 

 Tinha a melhor directriz possível 

 Atravessava os ricos concelhos de Valongo, Paredes, Penafiel e Marco de Canaveses 

 Até Caíde proporcionaria um rendimento suficiente para remunerar o capital empregue, 

mas o mesmo não se verificava depois de Caíde. O seu interesse seria meramente de 

governação 

 Ir a Barca de Alva seria ruinoso pelos gastos enormes que provocava sem aumento 

proporcional do rendimento, além de que faria concorrência à linha da Beira Alta e 

implicaria um entroncamento fora de Portugal 

Ramal de Leixões 
 Indispensável para ligar o Porto a Leixões, que seria a protecção da cidade contra a ameaça 

comercial de Vigo 

Ramal de Campanhã ao Douro  

Linha do norte 

 O seu traçado era mau desde Gaia até Mogofores e de Coimbra a Ponte de Santana, além de 

que a sul do Entroncamento está sujeita às inundações do Tejo. Deveria ter ido pelo vale do 

Nabão para passar por Tomar. Deveria ter também sido assente mais pelo litoral 

 Era uma linha lucrativa e o seu rendimento aumentaria ainda mais quando as linhas da 

Beira Alta e da Beira Baixa estivessem abertas 
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Linha do leste 
 O seu traçado era também deficiente, obrigando os viajantes e as mercadorias em trânsito 

para Madrid a um grande desvio de percurso 

Linha da Beira Alta  

 Única linha internacional europeia, porque em Espanha a linha da Beira Baixa não lhe seria 

concorrente em termos de velocidade 

 Deveria partir a norte de Coimbra, mas não pela Pampilhosa por obrigar à construção de 

grandes rampas logo no seu troço inicial 

 Não deveria ir directamente à Guarda, no que se pouparia em declives e curvas acentuados 

 A Guarda deveria ser servida por um ramal que se prolongaria até à Covilhã 

Linha da Beira Baixa 

 Poderia ir por Monfortinho (mais difícil) ou por Chança e Cáceres (traçado mais curto e que 

servia as minas de Cáceres) 

 Qualquer dos traçados deveria ser construído com condições de linha de primeira ordem (a 

CRCFP tinha-a pedido em condições de linha industrial, o que não deveria ser aceite) 

 Na linha de Cáceres deveria entroncar um ramal que servisse a Covilhã 

Linhas do sul e sueste 

 Deveriam ir a Espanha (Huelva e Sevilha) por Serpa e Paymogo 

 Desde Vendas Novas e quando o movimento de passageiros o justificasse, deveria partir um 

ramal para o Carregado passando a leste de Samora Correia  

2.ª ordem 

Linha do Tua 

 Linha de mero interesse de governação 

 Valia pela fertilidade do vale do Tua 

 Vivificaria Trás-os-Montes, chegando a Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Zamora, 

procurando o movimento internacional de Leão 

Linha de Guimarães 

 Desde Bougado a Guimarães com prolongamento até Fafe, Chaves e Verín (Espanha)  

 Justificada pelo vigor industrial do vale do Ave e de Vizela, pelo movimento comercial de 

Guimarães e pela população e estações termais da zona que atravessava  

Ramal de Braga 
 Prolongado até Vila Verde, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Monção 

 Atravessava uma zona com vida e movimento 

Linha do Távora 

 Necessidade de ligar a linha do Douro à linha da Beira Alta em Portugal e Trás-os-Montes à 

Beira Alta  

 Até Vila Franca das Naves por Vila da Ponte, Sernancelhe e Trancoso 

 Único traçado possível para ligar as duas linhas 

 Facilita a ligação do Porto a Salamanca (sem reversão de sentido da marcha) 

 Atravessa um vale populoso e cultivado 



Linha de Fafe a Caíde 
 O seu único interesse seria ligar a linha do Douro à linha de Guimarães a Chaves 

 Seguiria por Margaride (Felgueiras) 

Linha da Covilhã à Guarda 

 Continuação da linha de Cáceres por Alpalhão, Póvoa e Meadas, Belmonte e Castelo 

Branco 

 Ligava-se à linha do Távora e por esta à linha do Douro 

 De interesse estratégico 

Ramal de Viseu 
 Desde Nelas ou Mangualde 

 Servia uma capital de distrito que poderia atingir uma grande importância no futuro 

Linha da Figueira a Góis 

 Por Vila Nova de Anços, Condeixa, Miranda do Corvo, Lousã e Serpins 

 Ligava o porto da Figueira às linhas do norte e Beira Alta 

 Servia as povoações da encosta norte da serra da Estrela 

Linha do litoral da Estremadura 

 De Lisboa (Alcântara), Campo Pequeno, Malveira, Torres Vedras, Óbidos, Caldas da 

Rainha, S. Martinho do Porto, Marinha Grande, Leiria e Pombal  

 Atravessava uma importante região vinícola  

 Incluía um ramal desde Óbidos para Ponte de Santana e um ramal para Xabregas desde o 

Campo Pequeno formando assim a linha de cintura de Lisboa  

Linha de Estremoz à linha do 

leste 

 Ligava o Alentejo à Beira Baixa e ao Porto 

 Entroncava na linha do leste no ponto onde começava o ramal de Cáceres 

 Não deveria ir a Elvas por causa da sua dificuldade  

 Deveria fazer concorrência à linha do leste no transporte para Lisboa, pelo que deveria ser 

construída em via larga seguindo por Sousel, Fronteira e Avis 

Linha do Algarve 
 Servia uma província povoada e cultivada 

 Oferecia a vantagem política e administrativa de ligar o Algarve à rede  

Linha de Sines a Pomarão 
 Por Aljustrel, Castro Verde 

 Ligava a linha do Algarve a um porto de grande envergadura 

3.ª ordem Linha do Porto à Póvoa  

 Percorria um país rico e povoada, mas precisava de ser prolongada 

 O prolongamento por Viana faria concorrência à linha do Minho, pelo que a linha dever-se-

ia ligar a Nine, Barcelos e Bougado buscar os passageiros e mercadoria de Guimarães e 

Braga  

 Outra possibilidade seria Esposende, mas nunca deveria ligar-se a Famalicão 



Linha do Lima 

 Desde Darque até Ponte de Lima e Ponte da Barca, onde se encontraria com a linha de 

Braga a Monção 

 Poderia também ir a Lindoso onde procuraria passagem para Ourense 

Linha do Cávado 

 Atravessava um feraz vale que poderia ter um futuro industrial importante 

 Servia povoações importantes como Amares, S. João de Rei e Terras de Bouro, podendo ser 

prolongada até Ruivães 

Linha do Tâmega 
 Da linha do Douro a Amarante, vila rica e pitoresca que produzia géneros agrícolas muito 

apreciados e que talvez compensem a feitura de um caminho-de-ferro  

Linha do Corgo 
 Da Régua a Vila Real 

 Dificilmente seguiria mais além até Vila Pouca de Aguiar 

Linha de Mirandela a Vilar Seco 

 Pelo vale do Rabaçal e Torre de D. Chama 

 Poderia dirigir-se também a Zamora 

 Daria tráfego à linha do Douro 

 Os vales do Rabaçal e do Tuela eram muito povoados mas tinham pouco movimento 

comercial, algo que seria alterado com a construção de um caminho-de-ferro 

 Seria a base de mais caminhos-de-ferro em Trás-os-Montes  

Linha do Sabor 

 Desde a linha do Douro até Bragança e Espanha por Calabor (Espanha) 

 Justificava-se pelas mesmas razões que a linha de Mirandela, por servir Bragança e por 

beneficiar a defesa nacional 

Linha do Tua a Moncorvo 

 Ligava a foz do Tua (linha do Douro) às minas de Moncorvo 

 Era uma linha de condições técnicas industriais, mas deveria ter a bitola da linha do Douro 

para evitar o transbordo 

Linha do vale do Paiva 

 Seguia a direcção Gaia, Pedra Salgada, Avintes e Entre-os-Rios, Arouca, Sobrado, Cabril e 

Sernancelhe, com ramal para Sta. Maria da Feira e Vale de Cambra 

 Ligava o vale do Paiva à margem esquerda do Douro 

 Ligava-se também à linha do Távora em Sernancelhe  

Linha do Vouga 

 Servia minas e jazigos minerais ao sul da serra da Gralheira, os produtos agrícolas de Sever 

do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela e S. Pedro do Sul 

 Servia também Angeja e Albergaria-a-Velha  

Linha de Tomar à foz do Alge 
 Corrigia o desvio da linha do norte em relação a Tomar 

 Servia as populações de Ferreira do Zêzere, Dornes, Alvaiázere, Sertã, Figueiró dos Vinhos  



Linha do Carregado a Alenquer 

 Passaria por Olhalvo, Merceana e Runa 

 Entroncaria na linha do litoral da Estremadura 

 Atravessava um vale vinícola e servia a industrial vila de Alenquer 

Linha de Lisboa a Cascais e 

Sintra 

 Por Belém, Paço de Arcos e Oeiras 

 Linha que só em condições económicas seria viável 

Linha de Cacilhas a Sesimbra 

 Por Arrentela e Coina 

 Justifica-se pela riqueza agrícola da encosta norte da serra da Arrábida 

 Servia as populações marginais ao sul do Tejo 

Linha de Estremoz a Juromenha 
 Por Borba, Vila Viçosa, Juromenha e Olivença 

 Linha de importância política e administrativa e de construção barata 

Linha de Évora a Mourão 
 Por Valongo, Montoito e Monsaraz   

 Podia depois seguir até Jerez de los Caballeros  

Linha de Casa Branca a Alcácer 
 Por S. Cristóvão e Sta. Susana 

 Dava saída aos produtos do ramal de Évora e aos minérios da ribeira de Alcáçovas 

Linha de Odemira 
 Desde a linha do Algarve em Sta. Clara-a-Velha 

 Podia depois seguir até Vila Nova de Milfontes  

Linha do litoral do Algarve 
 Por Lagos, Portimão, Silves, Olhão, Tavira e Vila Real de Sto. António 

 Ligava todos os portos algarvios com a linha principal 

 

PROPOSTA DE JAIME LARCHER (1877)17 
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA 

1.ª ordem 1.º grupo 

Linha do Minho 

Linha do norte 

Linha do leste 

Linha do Douro até Espanha 

Linha da Beira Alta  

Linha da Beira Baixa pelo vale do Tejo 

Linha de Lisboa a Elvas pelo sul do Tejo 
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Linha de Beja à fronteira por Quintos e Serpa 

Linha do Algarve 

2.º grupo 

Linha entre os caminhos-de-ferro do Douro e da Beira Alta 

Linha entre as linhas da Beira Alta, Beira Baixa e leste 

Linha entre as linhas do leste e do sul e sueste 

Linha de Bragança ao Douro 

Linha de Lisboa a Pombal por Torres Vedras, Caldas da Rainha e Leiria 

Linha do Vouga 

Linha de Cáceres 

 

PROPOSTA DE CORREIA PAIS (1877)18 
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA CARACTERÍSTICAS 

1.ª classe 

Linha do norte Entre o Porto e Lisboa  

Linha do Minho Porto, Viana, Valença com ramal para Braga 

Linha do leste Lisboa a Badajoz 

Linhas do sul e sueste Do Barreiro a Setúbal, Évora e Beja  

Linha do Douro 
Pelo Pocinho até fronteira em Barca de Alva se se provar vantajoso do ponto de vista 

económico e estratégico 

Linha da Beira Alta 

Por Coimbra, Mortágua, Sta. Comba Dão, Carregal, Canas de Senhorim, Nelas Mangualde, 

Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Baraçal, Vila Franca das Naves, Guarda, Miuzela, 

Vilar Formoso e Salamanca 

Linha da Beira Baixa Por Abrantes, Vila Velha de Ródão, Ladoeiro, Monfortinho e Malpartida de Plasencia  

Linha sobre o Tejo Por Lisboa, Grilo, Montijo, Aldeia Galega e Pinhal Novo 

Linha de ligação entre os 

caminhos-de-ferro do leste e sul 

e sueste (a oriente) 

Por Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Vila Boim e Elvas 

Linha de Beja a Espanha Por Paymogo  

2.ª classe Linha da fronteira 
Por Castelo Branco, Alcains, Lardosa, Covilhã, Guarda, Vila Franca das Naves, Granja, 

Castelo Melhor, Foz Côa e Pocinho 
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Linha de Lisboa a Pombal Por Lisboa, Alcântara, Loures, Torres Vedras, Óbidos, Caldas da Rainha, Leiria e Pombal 

Linha de cintura de Lisboa  Por Chelas, Poço do Bispo, Campo Grande e Alcântara  

Linha de ligação entre os 

caminhos-de-ferro do leste e sul 

e sueste (a ocidente) 

Por Vendas Novas, Santana do Mato, Coruche, Raposa, Almeirim, Santarém, Azambujeira, 

Rio Maior, Óbidos e Peniche 

Linha de Santana do Mato a 

Ponte de Sor 
Por Sta. Justa, Montargil e Ponte de Sor 

 

PROPOSTA DE JOSÉ HONORATO DE CAMPOS E SILVA (1877)19 
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA CARACTERÍSTICAS 

1.º grupo 

Linha da Beira Alta 

De construção urgentíssima 

- 

Linha de Lisboa a Pombal  Por Torres, Caldas e Marinha Grande 

Linha de Estremoz a Ponte de 

Sor  
Era contra a ligação a partir das Vendas Novas 

2.º grupo 

Linha do Tua à fronteira 

De menor urgência, mas a 

construir com brevidade 

Pinhão, Foz Tua, Mirandela, Paradela, Macedo de Cavaleiros e 

fronteira 

Linha de Régua a Chaves Em via estreita por Vila Real, Vila Pouca e Vidago 

Ramal de Cáceres  De Ponte de Sor à fronteira por Alpalhão e Póvoa das Meadas 

Ramal da Figueira Desde Vila Nova de Anços na linha do norte 

Ramal de Monfortinho Desde o ramal de Cáceres passando por Castelo Branco 

Ramal de Viseu  

Linha do Lima De Viana a Arcos de Valdevez  

3.º grupo 

Linha de Guadiana à fronteira 

Quando as circunstâncias do 

país permitirem a sua 

construção sem sacrifício 

 

Linha de Castelo Branco à 

Guarda 
Passando pela Covilhã 

Ligação entre as linhas do 

Douro e Beira Alta 
De Vila Franca das Naves a Foz Tua ou Pocinho 

Linha do Algarve De Casével a Faro 
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PROPOSTA FINAL DA AECP (1877)20 
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA CARACTERÍSTICAS 

1.ª ordem 

Linha do Douro 

 Deveria ficar-se pelo Tua 

 Não deveria ia a Barca de Alva porque a partir daqui só poderia atingir Salamanca o que já 

era conseguido pela linha da Beira Alta, além de que do lado de Espanha não interesse em 

ligar Salamanca a Barca de Alva 

Ramal de Leixões 

 De Ermesinde a Leixões  

 Daria saída às mercadorias por aquele porto (que deve ser construído quanto antes para que 

o Porto possa combater a concorrência movida por Vigo) 

Ramal de Campanhã ao Douro  Ligação da estação das linhas do norte, Minho e Douro ao rio 

Linha da Beira Alta 

 Seria uma das linhas de maior tráfego e auspicioso futuro 

 Seria o caminho-de-ferro mais curto para a Europa central e por onde passaria todo o 

trânsito para a América 

 A mais urgente a par da de Cáceres  

Linha de Cáceres 

 Por Malpartida de Plasencia até Madrid 

 Invalidava a linha do vale do Tejo por não estar projectada em Espanha ao contrário do 

caminho-de-ferro por Cáceres  

 A mais urgente a par da linha da Beira Alta 

Linha de Beja à fronteira 

 Por Quintos até Paymogo e depois Huelva 

 A superioridade do porto de Lisboa em relação a Huelva podia fazer com que este 

caminhos-de-ferro fosse muito útil para Portugal 

2.ª ordem 

Linha de Bougado a Chaves 

 Por Guimarães e Vizela 

 Ligaria Trás-os-Montes ao Minho 

 Exigia declives mais acentuados 

Linha de Nine a Valença 

 Por Braga, portelas do Vade (Vila Verde) e do Extremo (Arcos de Valdevez) até Monção 

 Atravessava uma zona muito povoada   

 De segunda ordem dada a pouco importância em relação a linha principal (do Minho) 

Linha do Tua a Alcañices  Subia pelo vale do Tua por Mirandela e Macedo de Cavaleiros até entrar em Espanha por 
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Alcañices 

 Ligava as províncias de Leão e Zamora com o porto de Leixões e o Douro 

 Podia ser construída com rampas mais inclinadas 

Linha entre os caminhos-de-

ferro do Douro e da Beira Alta 

 Pelo vale do Teja ou do Távora até Vila Franca das Naves 

 De segunda ordem em virtude do pouco tráfego que se esperava 

Linha de Caíde ao caminho-de-

ferro de Bougado a Chaves 
 Não era urgente 

Ramal de Viseu 
 A entroncar na linha da Beira Alta 

 Devia ser o mais curto possível 

Linha de Figueira a Góis 

 Linha com preferência 

 Alimentaria o porto da Figueira 

 Desenvolveria a indústria de tecidos nascente da vertente norte da serra da Estrela 

Linha de Lisboa a Pombal 

 Atravessava um país cultivado e rico em vinhos e sem quaisquer vias de comunicação 

 A linha ficaria protegida das cheias do Tejo  

 Alternativamente podia entroncar na linha do norte em Soure 

Ramal de Óbidos  Desde Ponte de Santana. 

Linha de Estremoz a Chancelaria 

 Ligação entre as linhas do sul e do leste, no ponto onde começaria a linha de Cáceres 

 Ligação entre o Alentejo e o norte de Portugal  

 Fazer esta ligação pelo ocidente era demasiado e só se justificaria quando o rendimento das 

linhas do sul atingisse determinado nível 

Ramal do Algarve  

Linha de Sines a Pomarão  Destinada a facilitar o embarque de minérios a sul de Beja em Sines ou Pomarão  

Linha do litoral do Algarve  Justificada pela importância, povoação, cultivo e urbanização da província algarvia 

Linha da Beira Baixa 

 Mudou de traçado e de vocação (internacional para nacional) por causa da linha de Cáceres 

 Seguiria por Alpalhão, Póvoa e Meadas, Pônsul (Castelo Branco) e Guarda onde se ligava à 

linha da Beira Alta 

 De segunda ordem em virtude do pouco tráfego que se esperava 

3.ª ordem Linha do Porto a Darque 

 Continuava a linha do Porto à Póvoa 

 Importante para as povoações litorais e pelo encurtamento em relação ao Porto que 

proporcionava 



 Seria complementada com dois ramais para Nine e Bougado, de modo a receber as linhas 

de Braga e Guimarães 

 A comissão discordava da intenção da CPP de levar o seu caminho-de-ferro a Famalicão 

Linha do Lima  

Linha do Vouga  

Linha de Tomar à foz do Alge  

Linha do Carregado a Torres 

Vedras 
 Por Merceana e Alenquer 

Linha de Casa Branca a Alcácer 

do Sal 
 

Linha de Braga a Ruivães  

Linha do Corgo  Até Vila Real 

Linha de Mirandela a Vilar Seco  

Ramal de Bragança 
 Desde a linha do Tua a Zamora 

Ramal de Moncorvo 

Linha de Estremoz a Olivença  

Linha de Sesimbra a Cacilhas  Com ramal para o Pinhal Novo 

Linha de Lisboa a Sintra  Por Cascais 

  

PROPOSTA DE FREDERICO AUGUSTO PIMENTEL (1877)21 
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA CARACTERÍSTICAS 

1.ª ordem 

Linha de Valença à Andaluzia 

 Incluía a linha do Minho, a linha do norte e a linha do Barreiro até Beja prolongada até à 

fronteira 

 Era a linha que atravessava a parte mais produtiva de Portugal 

Linha de Leixões a Trás-os-

Montes 

 Incluía as linhas de Leixões a Ermesinde e ao Douro 

 A directriz da ligação a Trás-os-Montes não ficava definida 

Linha da Beira Alta 
 Desde a Figueira, por Pampilhosa, Celorico da Beira e Guarda até Vilar Formoso, ligando-

se em Espanha a Ciudad Rodrigo 
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Linha de Cáceres 
 Incluía o troço da linha do leste entre o Entroncamento e Chança 

 Por Chança e Póvoa e Meadas em direcção a Madrid 

Linha de Casa Branca a Elvas  Por Estremoz 

2.ª ordem 

Linha do Lima  De Viana a Lindoso por Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez 

Linha do Porto a Braga  Por Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Nine 

Linha de Vila do Conde a Chaves 
 Por Bougado, Sto. Tirso, Vizela, Guimarães, Fafe, Cabeceiras de Basto, Cavez, Vidago, 

Chaves e fronteira 

Linha do Tâmega  Desde Amarante por Celorico e Mondim a entroncar na linha anterior 

Linha do Corgo  Entre Régua e Vila Real 

Linha de Trás-os-Montes  Até Bragança (provavelmente pelo Tua) 

Linha do Douro 

 Entroncando na linha da Beira Alta em Vila Franca das Naves 

 As dificuldades de construção não eram insuperáveis nem implicavam más condições de 

tracção  

 Garantia a apropriação de todo o movimento da região de Salamanca e até dos Pirenéus  

 Um ano depois, Pimentel muda de opinião em favor da ligação por Barca de Alva por ser 

mais importante para o Porto e por a ligação à Beira Alta impor condições de tracção piores 

e não colocar Salamanca mais próxima do Porto que de Bilbao ou Santander 

 Por outro lado, uma linha do Douro mais extensa prestava-se a acolher mais estradas 

trasmontanas 

Ramal de Viseu  

Linha do Vouga  Até S. Pedro do Sul 

Linha de Arganil a Coimbra  Por Góis 

Linha de fronteira 
 Ligação entre as linhas da Beira Alta e de Cáceres  

 Entre Guarda, Covilhã, Castelo Branco 

Linha de Chança a Estremoz  

Linha do leste  

Linha de Santarém a Casa 

Branca  

 Por Almeirim, Raposa e Coruche 

 A construção seria barata e a exploração fácil graças à existência de estradas  

 Era a forma mais rápida de ligar o norte e o sul 

Linha de Lisboa a Pombal  Por Torres Vedras, Caldas da Rainha e Leiria 



 O ponto de entroncamento na linha do norte não tinha de ser necessariamente Pombal 

Linha de Casa Branca a Alcácer 

do Sal 
 

Linha entre Sines e a linha do 

Algarve 
 

Linha entre o Guadiana e a linha 

do Algarve 
 Entroncamento em Beja 

 

PROPOSTA DE JOÃO CRISÓSTOMO (1878)22 
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA CARACTERÍSTICAS 

1.ª ordem 
Construídas ou 

prioritárias 

Linha de Lisboa a Valença 

 Incluía a linha do norte e do Minho 

 Unir-se-ia à linha de fronteira a sul do Tejo por Santarém, Abrantes, foz do Zêzere, 

Ponte de Sor, Crato ou Ródão, seguindo depois por Estremoz, Évora Beja e Algarve 

Linha de fronteira 

 Por Castelo Branco e Guarda, penetrando em Trás-os-Montes na foz do Sabor e 

seguindo por Mirandela, Chacim, Macedo de Cavaleiros e Bragança até Zamora  

 Incluía uma outra linha desde Bragança até ao Minho por Vila Real e Chaves 

 De grande valor militar 

 Unir-se-ia à linha de Lisboa a Valença a sul do Tejo por Santarém, Abrantes, Foz do 

Zêzere, Ponte de Sor, Crato ou Ródão, seguindo depois por Estremoz, Évora Beja e 

Algarve 

 Atrairia grande parte do tráfego espanhol entre a Galiza e o resto da Espanha e 

impediria os produtos portugueses de fazer o mesmo percurso através de uma eventual 

linha de fronteira espanhola (que não estava ainda construída) 

 Não seria de difícil construção, pois parte da linha estava construída ou estudada 

Linha do Algarve  

 Seria a parte final da ligação do norte do país ao sul 

 Acabaria com o isolamento algarvio provocado pela serra a norte da província e pelo 

mau estado dos seus portos 

Linha do leste  
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Linha da Beira Alta 

 De Coimbra a Almeida 

 A mais curta em distância absoluta entre Lisboa e Irun  

 Atravessava uma zona órfã de comunicações, que não tirava nenhum proveito das 

outras linhas 

 Em Espanha ainda faltavam construir algumas vias para que a linha da Beira Baixa 

pudesse ser considerada em Portugal como caminho-de-ferro internacional 

Linha da Beira Baixa  Internacional pelo vale do Tejo 

Linha de Cáceres  

Linha do Barreiro à Andaluzia  Por Beja 

Linha do Douro  Até Barca de Alva 

Não-prioritárias 

Linha de Coimbra à Figueira 

da Foz 

 Prolongamento da linha da Beira Alta  

 Não considerada prioritária em virtude da má qualidade do porto da Figueira 

Linha de Lisboa a Pombal  

 Lisboa ou outro ponto da linha do leste 

 Pombal ou Soure 

 Com ramais para Sintra e Mafra 

 Permitiria não assoberbar a linha do norte e a estação de Lisboa 

 Seria o primeiro passo para a linha de cintura 

Linha do litoral do Algarve 
 Acabaria com o isolamento algarvio provocado pela serra a norte da província e pelo 

mau estado dos seus portos 

Linha de Elvas a Santarém 

 Por Vila Viçosa, Borba, Estremoz, Pavia, Mora e Coruche, Salvaterra de Magos e 

Benavente 

 Fomentaria o aproveitamento das águas do Alentejo e a sua colonização 

Linha de Setúbal a Almeirim 
 Prolongamento do ramal de Setúbal por Salvaterra de Magos, Benavente, Samora 

Correia, Alcochete e Aldeia Galega 

Linha de Vendas Novas a 

Ponte de Sor 
 Por Montargil, Sto. António do Couço e Lavre 

2.ª ordem 

Ramal do vale do Lima  

Ramal de Braga  Incluindo o seu prolongamento até ao litoral e o interior 

Ramal de Guimarães 
 Incluindo o seu prolongamento até ao interior, ao litoral até à linha da Póvoa e à linha 

do Douro em Caíde  



Ramal do Corgo 

 Da Régua a Vila Real  

 Incluía uma ligação a oeste à linha do Minho e a leste à linha de Bragança à foz do 

Sabor de preferência em Mirandela 

Ramal de Viseu  Desde Viseu até ao Douro pelos vales do Varosa, Távora ou Paiva 

Ramal do vale do Vouga  De Aveiro a S. Pedro do Sul 

Ramal da Covilhã  Entroncando no caminho-de-ferro de fronteira 

Ramal de Évora a Alcácer do 

Sal 
 

Ramal de Beja a Mértola  Por Casével e Castro Verde  

Ramal de Beja a Sines  

Ramal de Vila Nova de 

Milfontes a Sta. Clara de 

Sabóia 

 

Ramal de Évora a Mourão  

Ramal de Peniche a Santarém  Extremamente importante do ponto de vista militar 

Ramal de Cacilhas ao Pinhal 

Novo 

 Importante do ponto de vista militar por desviar a estação terminal da linha do sul do 

Barreiro para Cacilhas 

 Importante do ponto de vista internacional se a linha internacional cruzar a fronteira ao 

sul do Tejo 

 

PROPOSTA DE LEI DE LOURENÇO DE CARVALHO E ANTÓNIO DE SERPA (1879)23 
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA CARACTERÍSTICAS 

1.ª ordem 

Linha do Minho  

Linha do norte  

Linhas do sul e sueste  Com prolongamento até Espanha para ligar a Andaluzia ao porto de Lisboa  

Linha do Algarve  

Linha de Trás-os-Montes  De Foz Tua a Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança 

Linha de fronteira  De Castelo Branco ao Pocinho pela Guarda 

                                                
23 DCD, 7-2-1879: 345-353. ALEGRIA, 1990: 287. 



Linha da Beira Baixa  Ligação mais rápida entre Lisboa e Madrid 

Linha do Douro 
 Até Salamanca 

 Com ligação a Leixões 

Linha da Beira Alta 

 Ligava o porto de Lisboa à Europa 

 Servia o vale do Mondego e a Beira Alta 

 Incluía o prolongamento desde a Pampilhosa até à Figueira 

Linha do leste  Ligação da Extremadura com o porto de Lisboa 

Ramal de Cáceres  Ligação de Cáceres com o porto de Lisboa  

Linha de Lisboa a Pombal 

 Por Torres Vedras, Caldas da Rainha e Leiria 

 Importante do ponto de vista militar 

 Alimentaria Lisboa e a linha do norte com movimento de uma zona rica e produtiva 

 Seria uma segunda ligação entre Lisboa e Porto 

Linha de Sintra 
 Incluía ramal para Cascais 

 Daria à população de Lisboa uma ligação a aprazíveis arrabaldes 

Ramal de Elvas   Ligaria a linha do leste à do sueste e o sul do Tejo a Extremadura e Castela 

Ramal de Viseu 
 Centros de grande actividade agrícola e industrial 

Ramal da Covilhã 

2.ª ordem 

Linha do vale do Lima 
 Desde Viana por Ponte de Lima, Ponte da Barca e Lindoso 

 Atravessava um terreno muito rico e populoso pelo menos até Ponte da Barca 

Linha do vale do Cávado 
 De Braga por Ruivães, Caldas do Gerês e Montalegre 

 Justificada pelo seu valor pecuário e termal 

Linha do Porto à Póvoa e 

Famalicão 
 

Linha de Famalicão a Chaves 

 Ligava os concelhos de Guimarães, Fafe, Basto, Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Boticas 

e Chaves à linha do Minho  

 Zona com densa população, intensa cultura e rica pecuária que prognosticava um importante 

tráfego de pessoas e mercadorias 

Ramal de Amarante 
 Desde a linha do Douro pelo vale do Tâmega até Cavez 

 Importante pela sua população e agricultura 

Linha do Corgo  De Régua a Chaves 



 Ligava esta região à linha do Douro 

Linha de Guimarães  Por já estar em construção 

Linha de Mirandela a Vinhais 
 Prolongamento natural da linha de Trás-os-Montes 

 Substituiria uma estrada já existente 

Linha do Pocinho a Miranda do 

Douro 

 Substituía uma estrada já existente de primeira ordem 

 Servia as minas de Moncorvo 

 Atravessava uma região importante pela sua agricultura e pecuária 

Linha do Vouga 

 Atravessava os concelhos de Estarreja, Sever do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela e S. Pedro 

do Sul 

 Era uma área bastante populosa e cultivada e com potencial mineiro 

 Seria a comunicação mais directa entre Viseu e o Porto  

Linha do sul do Mondego 

 Serviria a margem esquerda do Mondego, importante do ponto de vista agrícola e fabril 

 Passava por Penela, Miranda do Corvo, Lousã, Góis, Arganil e Oliveira do Hospital 

 Ligar-se-ia à estrada que atravessando a serra da Estrela chegava à Covilhã e que poderia num 

futuro próximo ser transformada num americano 

Ramal de Peniche a Santarém 

 Motivada por considerações estratégicas 

 Ligava as linhas de Lisboa a Pombal com a linha do leste, pelo que deveria se construída em via 

larga 

Linha de Cacilhas a Sesimbra e 

Pinhal Novo 

 Conveniente do ponto de vista do movimento de passageiros e mercadorias na região que 

atravessa 

 Potencial interesse do ponto de vista militar 

 Não punha em causa o término da linha no Barreiro 

Linha de Sines a Beja 
 Importante quando o porto de Sines adquirisse outras e melhores condições 

 Ligaria o Baixo Alentejo ao mar 

Linha do litoral do Algarve 
 Zona de grande intensidade populacional 

 Cortaria o Algarve em via reduzida 

 

 



PROPOSTA DE MARIANO DE CARVALHO (1883)24 
 

CLASSIFICAÇÃO LINHA CARACTERÍSTICAS 

1.ª ordem 

Linha da Beira Baixa  

Linha do litoral do Algarve  De Lagos a Vila Real de Sto. António 

Ramal da Covilhã   

2.ª ordem 

Linha do Pocinho à fronteira  Por Moncorvo e Lagoaça  

Linha do Tua  De Foz Tua a Mirandela e Bragança  

Linha do Corgo  De Régua a Vila Real e Chaves 

Linha do Vouga 
 De Mangualde a Viseu a um ponto na linha do norte 

 Em via larga se custasse menos de 25 contos/km 

3.ª ordem Ramal de Viseu  De Sta. Comba a Viseu 
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