
ANEXO 15 – ESTUDO PARA A LINHA DA BEIRA BAIXA ENTRE PRAIA DO RIBATEJO E A 

LINHA DA BEIRA ALTA (1884)1 
 

SECÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Praia do Ribatejo 

à foz do Ocreza 

 Equivalência de custo, independentemente do ponto inicial da linha, dada 

a necessidade de atravessar pelo menos um rio (Tejo ou Zêzere) 

 Exceptuando algumas obras não era de difícil execução 

Foz do Ocreza a 

Castelo Branco 

 Três possibilidades 

 Vantagem militar do traçado pelo vale do Ocreza 

 Vantagem técnica e económica do traçado pelo vale do Tejo (que deveria 

prevalecer sobre as questões militares) 

 Melhor colocação da estação de Castelo Branco (em termos de estradas e 

em termos de possível continuação da linha até à fronteira) 

 O traçado mais próximo da fronteira era melhor em termos técnicos, mas 

não satisfazia em termos militares (por ficar muito próxima de Espanha) 

além de alongar o traçado e se afastar de Castelo Branco 

Castelo branco ao 

Fundão 

 Três alternativas para se ultrapassar a serra da Gardunha (a leste por 

Catrão, a oeste por Paradanta ou por Alpedrinha em túnel de 900 m) 

 A alternativa por Catrão aumentava a extensão virtual da linha 

 A alternativa por Paradanta oferecia más condições de tracção e era 

demasiado cara para o encurtamento que proporcionava 

 A alternativa por Alpedrinha passava pela zona mais rica da Cova da 

Beira e vale de Prazeres, servia melhor o Fundão e era em termo gerais 

menos extensa (mais curta que por Paradanta, mas mais longa que por 

Catrão) e económica (mais cara que por Catrão mas mais barata que por 

Paradanta) 

 O túnel seria todo em recta o que era útil em termos de exploração e a 

aproximação seria feita com rampas bem espaçadas por patamares 

Fundão à Linha 

da Beira Alta 

 Pelo vale do Zêzere  

 Necessidade de servir a Covilhã (traçado pela margem direita do Zêzere) 

 Dificuldade em servir a Covilhã por se ter de atravessar duas vezes o 

Zêzere e construir um lacete (trecho constituído por duas curvas com as 

convexidades voltadas uma para a outra e concordadas por uma curva de 

pequeno raio), o que tornaria o traçado mais caro e virtualmente mais 

extenso 

 Além disso, nunca seria possível satisfazer os interesses das fábricas 

porque estavam nas encostas e nunca ficariam ligadas directamente à 

estação e as expropriações seriam demasiado caras pois os terrenos 

estavam aproveitados para a agricultura e indústria 

 Melhor solução para a linha e para as fábricas seria levar a linha pela 

margem esquerda do Zêzere e construir um ramal para a Covilhã onde se 

empregasse o sistema Handyside  
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