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As cidades de Castelo Branco e Covilhã: 
a construção do caminho de ferro 

da Beira Baixa: aproximações e divergências
 (1850-1891)

Nuno Pousinho1

Resumo

A construção da linha de caminho de ferro da Beira Baixa no século XIX foi 
alvo de um intenso debate técnico e político. Os primeiros projetos surgiram 
na década de 1850, porém, os estudos, projetos e construção arrastaram-se 
no tempo até à inauguração da linha em 1891. Neste período, os grandes 
infl uentes das cidades de Castelo Branco e Covilhã envolveram-se em 
polémicas sobre o traçado da linha, intervindo nas duas casas do Parlamento 
e na imprensa. Castelo Branco e Covilhã diferenciavam-se em dois aspetos 
importantes: no campo económico e na preponderância política. Em relação 
ao primeiro, a cidade serrana era um dos principais núcleos industriais do 
país, nomeadamente no campo dos lanifícios, sendo mesmo conhecida como 
a Manchester portuguesa. Já Castelo Branco tinha a sua atividade económica 
baseada na agricultura e pastorícia, com a existência de grandes propriedades. 
No campo político Castelo Branco superiorizava-se em relação à Covilhã, era 
um centro político-administrativo importante, capital de distrito, e daqui eram 
oriundos os grandes vultos políticos que representavam a região, destacando-
se Manuel Vaz Preto. Castelo Branco e Covilhã tentaram articular posições 
para que o caminho de ferro se concretizasse, o que levou a momentos de 
aproximação e outros de divergência política.

Palavras-chave

Caminho de ferro. Castelo Branco. Covilhã. Notáveis regionais. Manuel Vaz 
Preto.

1  Instituto de História Contemporânea da NOVA FCSH
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Th e cities of Castelo Branco and Covilhã: the construction of the Beira 
Baixa railway: approximations and divergences (1850-1891)

Abstract

Th e construction of the Beira Baixa railway in the XIX century was the 
subject of intense technical and political debate. Th e fi rst projects appeared 
in the 1850s, however, studies, projects and construction dragged on in time 
until the opening of the line in 1891. During this period, the great political 
notables of the cities of Castelo Branco and Covilhã became involved in 
polemics about the line, intervening in the two houses of Parliament and in 
the press. Castelo Branco and Covilhã diff ered in two important aspects: in 
the economic fi eld and in the political preponderance. In relation to the fi rst, 
Covilhã was one of the main industrial centers in the country, namely in wool 
industry, being even known as the Portuguese Manchester. Castelo Branco 
had its economic activity based on agriculture and cattle breeding, with the 
existence of great owners. In the political fi eld Castelo Branco was superior 
in relation to Covilhã, it was an important political and administrative center, 
district capital, and from here came the great political fi gures that represented 
the region, especially Manuel Vaz Preto. Castelo Branco and Covilhã tried to 
articulate positions for the railroad construction, which led to moments of 
approximation and others of political divergence.

Keywords

Railroad. Castelo Branco. Covilhã. Regional elites. Manuel Vaz Preto.

Introdução

A linha de caminho de ferro da Beira Baixa só foi concluída na última década do 
século XIX. Porém, os primeiros estudos surgiram ainda nos anos de 1850. Era um 
projeto há muito desejado pelos grandes proprietários de Castelo Branco e pelos 
industriais da Covilhã. A concretização da sua construção não foi pacífi ca. O 
traçado da linha, fortemente ligado aos interesses económicos dos grandes notáveis 
das duas cidades, e as questões de afi rmação política por parte desta mesma elite 
regional estiveram na base das várias polémicas criadas. 
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Estamos perante dois núcleos urbanos de pequena dimensão, mas com 
alguma relevância no Portugal oitocentista. Eram duas cidades fronteiriças com 
um crescimento lento ao longo dos tempos e como tal necessitadas de estímulos ao 
crescimento, pelo que o investimento nos meios de transporte foi visto como uma 
grande oportunidade. 

Castelo Branco e Covilhã diferenciavam-se em dois aspetos importantes: 
no campo económico e na preponderância política. Em relação ao primeiro, a 
cidade serrana era um dos principais núcleos industriais do país. Destacavam-se 
os lanifícios, nomeadamente as fábricas dos grandes industriais Campos Melo e 
Cândido Calheiros, conde do Refúgio e futuro conde da Covilhã. Castelo Branco 
tinha a sua atividade económica baseada na agricultura e pastorícia, com a existência 
de grandes propriedades. No campo político Castelo Branco superiorizava-se em 
relação à Covilhã. Era um centro político-administrativo importante, capital de 
distrito, como já tinha sido sede de comarca e de bispado nos séculos anteriores. 
Daqui eram oriundos os grandes vultos políticos que representavam a região, os 
grandes proprietários e caciques oitocentistas: Manuel Vaz Preto e Francisco Tavares 
de Almeida Proença, destacando-se o primeiro.

Apesar das diferenças, Castelo Branco e Covilhã articularam posições 
para que o caminho de ferro se concretizasse. Se para os industriais serranos ele 
signifi cava maior capacidade de escoamento para os produtos das suas fábricas, 
para os proprietários agrícolas albicastrenses eram os seus produtos agrícolas que 
se podiam vender noutras paragens. Para além do mais, a sua construção teria um 
enorme signifi cado político, pois seria a consagração dos grandes infl uentes locais 
junto das comunidades que representavam. 

Este artigo pretende mostrar como as duas cidades se envolveram na 
construção da linha da Beira Baixa. Nas décadas de 1860 e 1870 as elites políticas 
articularam as suas posições. Porém, no fi nal dos anos de 1870 e na década seguinte, 
os principais vultos políticos divergiram, levando mesmo à rutura política entre 
as duas comunidades. Neste trabalho, será feita em primeiro lugar uma integração 
das duas cidades no contexto do Portugal urbano oitocentista. Será necessário 
também analisar a estrutura da rede de comunicações beirã em meados do século 
XIX para melhor percebermos a importância da construção da linha férrea. Após 
esta análise, serão destacados os interesses regionais, o debate levado acabo sobre o 
desenvolvimento dos transportes nos anos de 1860 e 1870 e a relação política entre 
as elites albicastrenses e serranas.  Esta ligação alternou entre a aliança política, 
nos anos de 1870, e a rutura de posições, na década seguinte. Finalmente, será 
examinado o impacto económico da construção da linha da Beira Baixa. 
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Por fi m, uma nota sobre as opções metodológicas e as fontes usadas para 
este artigo. Não é objeto deste estudo analisar os transportes em Portugal, sobre isso 
existe já uma ampla quantidade de investigações, em quantidade e qualidade, pelo 
que estes foram apenas usados como suporte para alguma fundamentação. Também 
não foi uma prioridade avaliar a intervenção das companhias férreas nem as 
condições fi nanceiras existentes para a execução do projeto da linha da Beira Baixa. 
O principal objetivo passou por estudar o comportamento das elites regionais sobre 
a construção do caminho de ferro, integrando-o nas contendas da política regional, 
tendo como pano de fundo o contexto político nacional. Como fonte primordial 
foi usada a imprensa local e os discursos parlamentares do principal ator político 
regional, com dimensão nacional: Manuel Vaz Preto Geraldes2. Partindo destes 
princípios, vincamos as diferenças entre os dois aglomerados urbanos, realçando 
as aproximações e divergências entre a elite regional, procurando trazer novos 
contributos para o estudo desta temática e abrir novas linhas de investigação, mais 
especifi camente sobre o envolvimento das elites regionais na construção do Estado 
liberal oitocentista. Este foi o foco. 

1.  Castelo Branco e Covilhã no contexto do Portugal urbano de oitocentos

Castelo Branco é uma das principais cidades do interior português e sempre teve 
um papel importante na defesa da fronteira e na estrutura político-administrativa. 
A urbe esteve ligada aos Templários durante a Reconquista. Com a extinção desta 
ordem, D. Dinis doou todos os bens à nova ordem de Cristo, em 1319. D. José elevou 
a vila a cidade, em 1771, por alvará de 20 de março e carta régia de 15 de abril. O 
motivo próximo para tal distinção resultou da necessidade de dar dignidade à sede 
da futura diocese, requerida ao Papa Clemente XIV e por este estabelecida por breve 
apostólico de 17 de junho daquele ano3. A elevação a cidade também não foi alheia 
à importância de Castelo Branco na estrutura administrativa do Antigo Regime. A 
comarca e a provedoria tinham sede em Castelo Branco e o concelho possuía juiz 
de fora residente.

Com a Revolução Liberal Castelo Branco viu reforçada a sua posição político-
administrativa, sendo a cidade capital de um dos novos distritos administrativos. 

2  Refi ra-se, ainda, que a bibliografi a passiva deste texto, por uma questão de espaço e de opção, não é 
apresentada.

3   SILVA, J. A. Porfírio - Memorial Chronologico e Descriptivo da Cidade de Castelo Branco. 1ª edição. 
Lisboa: Typografi a Universal, 1853, p. 12. A diocese de Castelo Branco veio a ser suprimida pela bula Gravissimus 
Christi, de 30 de setembro de 1881.
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Em termos económicos a principal atividade era a agricultura. A indústria 
era bastante incipiente e não representava uma atividade dinâmica. Como se pode 
comprovar no quadro n.º 1, no fi nal do século XIX mais de 60% da população ativa 
dedicava-se ao setor primário. 

Quadro n.º1 - População do concelho de Castelo Branco ligada à agricultura (1890 e 1900)
1890 % 1900 %

Habitantes 28 926 37 643
População ligada à atividade agrícola 19102 66% 23664 63%

Fontes: Censos de População, INE, http://censos.ine.pt/

Quanto à Covilhã foi elevada a vila notável por D. Sebastião e teve uma 
assinalável evolução da sua malha habitável no período fi lipino. Os impulsos 
manufatureiros dos séculos XVII e XVIII deram-lhe alguma dinâmica económica 
que se manteve no século XIX. De facto, tendo como base o inquérito industrial 
de 1862-63, elaborado por Fradesso da Silveira, as fábricas de lanifícios existentes 
na cidade e no concelho eram as mais importantes do distrito de Castelo Branco. 
Para além de uma pequena e média indústria, existiam oito fábricas completas, 
onde se executavam todas as fases da produção, quatro das quais empregavam 
mais de 100 operários. Segundo Fradesso da Silveira, o crescimento da indústria na 
Covilhã deveu-se à legislação protecionista, publicada em 1837. O lento crescimento 
verifi cado foi devido à falta de vias de comunicação para a capital e para as províncias 
do Norte, onde se encontravam os principais mercados do que ali se produzia. A sua 
dinâmica económica não foi alheia à sua elevação a cidade em 20 de outubro de 
18704.

Relativamente à ocupação humana a cidade de Castelo Branco, no início do 
século XIX, contabilizava 5161 habitantes em 1801. Estava incluída nos 25 centros 
do continente acima deste patamar. A norte do Tejo, as localidades com mais de 
5000 habitantes estavam situadas no litoral, enquanto no interior existiam apenas 
dois centros acima daquele número, precisamente, Castelo Branco e Covilhã5. 

A cidade de Castelo Branco teve um crescimento lento, acentuando-se mais 
a partir de meados do século XIX, pelo que não há um grande dinamismo urbano. 
Apesar de ser um centro urbano modesto, era uma cidade importante no interior 

4  SILVEIRA, Joaquim Henriques Fradesso da Silveira - As Fábricas de Portugal, Indagações Relativas 
aos Tecidos de Lã e Resultados da Inquirição Feita por Ordem do Conselho Geral da Alfândegas. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1864, pp. 112-115 e 120-123.

5  SILVA, Álvaro Ferreira da - “A Evolução da Rede Urbana Portuguesa (1801-1940)”. Análise Social 143-144 
(1997), p.  793.
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e só a Covilhã a ultrapassava com perto de 11 000 habitantes em 1878, graças às 
indústrias de lanifícios. Como se pode comprovar pelo quadro n.º 2, a Covilhã era 
um núcleo populacional com mais de 17 000 habitantes em 1890. Já Castelo Branco 
não chegava aos 7000.

Quadro n.º 2 - População das cidades de Castelo Branco e Covilhã em 1878 e 1890
1878 1890

Castelo Branco 6 928 6 728
Covilhã 10 809 17 562

Fontes: Censos de População, INE, http://censos.ine.pt/

O facto de estarmos perante cidades modestas, mas importantes no interior, 
demonstra que Portugal possuía uma estrutura urbana distorcida que decorre da 
inexistência de cidades médias. A dimensão demográfi ca de Lisboa e do Porto 
distinguia estas duas cidades dos restantes centros populacionais6. 

No distrito de Castelo Branco, podemos afi rmar que o povoamento estava 
concentrado nas cidades, em aldeias e vilas de pequena e média dimensão, distantes 
umas das outras. Como referiu Maria Luís da Rocha Pinto “fi ca-nos a noção clara 
de que fora dos pequenos aglomerados a nossa zona constituiria um verdadeiro 
deserto humano”7. Perante este cenário, o desenvolvimento económico não seria 
possível sem meios de comunicação que permitissem o alargamento dos mercados 
e a circulação de pessoas e bens. 

2. Análise dos meios da comunicação na Beira Baixa em meados do século XIX

A aposta no fomento dos transportes na Beira Baixa foi sempre um dos argumentos 
apresentados para promover o desenvolvimento desta região muito desprovida de 
meios de mobilidade rápidos e efi cientes. No Portugal de oitocentos esta realidade 
era bem conhecida. Em 1816 João de Macedo Pereira da Guerra Forjaz ao referir-se 
às estradas escrevia: “na Beira baixa, são elas tão ruins, que nem ainda a cavalo se 
podem transitar”8. A principal via terrestre era a estrada real entre Castelo Branco 

6  JUSTINO, David - A Formação do Espaço Económico Nacional- Portugal 1810-1913, Vol I. Lisboa: Vega, 
1988, pp. 363-370.

7   PINTO, Maria Luís da Rocha - Crises de Mortalidade e Dinâmica Populacional nos Séculos XVIII-XIX, na 
Região de Castelo Branco. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tese 
de Doutoramento, 1993, p.139.

8   FORJAZ, João de Macedo Pereira da Guerra - “Extracto de uma Memória Sobre o Estado da Agricultura 
da Comarca de Castellobranco”. in História e Memórias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Tomo IV. Parte 
II. Lisboa, 1816, p. 16.
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e Abrantes. Aqui, o Tejo era a via mais usada para o escoamento de produtos9. As 
mercadorias eram transportadas em bestas de carga ou mesmo em carros, tendo de 
ultrapassar ribeiras caudalosas e os caminhos eram intransitáveis. A solução para 
estes problemas estava na construção de novas pontes, na reparação das estradas, 
principalmente a da cidade até Vila Velha de Ródão e na melhoria da navegação do 
Tejo desta localidade até Abrantes, a qual no verão não se efetuava e no inverno era 
demasiado perigosa10. 

O desenvolvimento dos transportes em Portugal é tardio. Só em fi nais da 
década de 1830 é que se esboçaram os fundamentos de uma política de estradas, 
mas o Estado não tinha capacidade fi nanceira para realizar o projeto. Efetuaram-
se apenas trabalhos preparatórios que permitiram na segunda metade do século 
desenvolver as estradas, reunidas que estavam as condições políticas e fi nanceiras. 

A construção de novas estradas privilegiou, no início, a zona litoral, devido à 
maior circulação de pessoas e bens. Posteriormente esse desequilíbrio esbateu-se, mas 
o esforço continuou mais concentrado no litoral. O atraso na construção de estradas 
no interior do país deveu-se essencialmente à menor concentração populacional, 
com o consequente menor grau de urbanização e de desenvolvimento comercial. 
Outro obstáculo eram as difi culdades do terreno. As barreiras montanhosas 
obrigavam à construção de muitas pontes, aumentando os custos11. Apesar de tudo, 
houve várias ligações que se expandiram na segunda metade do século XIX. Há 
a destacar a estrada de Abrantes para Castelo Branco, uma via fundamental para 
dinamizar as relações com a parte atlântica do continente. A estrada para a Covilhã, 
o maior centro industrial da Beira Baixa, bem como a estrada para Penamacor e a 
estrada para Vila Velha de Ródão. Esta última era vista como fundamental, já que 
esteve sempre associada à possibilidade do desenvolvimento do transporte fl uvial 
até Abrantes e daqui até Lisboa. Ainda assim, o distrito de Castelo Branco não tinha 
nenhuma estrada que o ligasse à capital nem a qualquer outro distrito.

Para além das estradas nacionais, temos ainda de ter em conta as 
estradas municipais. Estas estradas desempenhavam um papel importantíssimo 
ao estabelecer contactos com várias povoações, fundamentais para dinamizar 
a pequena economia local. No distrito de Castelo Branco existiam uma série de 
caminhos vicinais que serviam as zonas rurais. Faziam a ligação com os concelhos 
mais importantes para a economia regional, como são os casos de Castelo Branco, 

9  ALEGRIA, Maria Fernanda - Organização dos Transportes em Portugal (1850-1910). As Vias e o Tráfego. 
Memórias do Centro de Estudos Geográfi cos 12. Lisboa: Centro de Estudos Geográfi cos, 1990.

10  Lisboa, Arquivo Histórico Parlamentar (doravante designado por AHP), Inquérito industrial de 1839. 
Secção 6, Caixa 2.

11  JUSTINO, David - A Formação do Espaço Económico Nacional …. Vol. II. 1988-89, pp.191-194.
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do Fundão e Covilhã. Os anos 60 e 70 da centúria de oitocentos marcaram o período 
de maior crescimento das estradas municipais12. 

A aposta nos transportes era essencial para o desenvolvimento económico 
do país e a Beira Baixa era mais uma peça no grande xadrez do todo continental. Por 
isso, quando se iniciou o debate sobre a construção do caminho de ferro em Portugal, 
a linha da Beira Baixa foi logo colocada como uma das primeiras possibilidades. 
No entanto, apesar dos projetos e debates que se iniciaram nos anos 50 do século 
XIX, a sua construção foi demorada e sujeita a enormes vicissitudes. A luta política 
foi intensa e dividiu a elite regional, principalmente os grandes latifundiários 
albicastrenses e os industriais serranos.

3. Os interesses regionais e o debate sobre o desenvolvimento dos transportes nos 
anos de 1860 e 1870 

O caminho de ferro foi o transporte que mais debate promoveu no Portugal de 
oitocentos e que se revelou importante para o desenvolvimento do mercado interno. 
Após muitas discussões, algumas delas acaloradas e polémicas13, e muitos projetos, 
o primeiro troço de caminho de ferro foi inaugurado em 1856, entre Lisboa e o 
Carregado. Seguiram-se a construção de várias linhas, dando-se prioridade à 
ligação com Espanha, construindo-se rapidamente as linhas entre a capital, Évora 
e Beja, em 1863 e 1864. Seguiu-se a linha do Norte. Lisboa surgiu como a ponte 
nevrálgica de todas as novas linhas. Daqui estabeleceu-se uma rede que tinha como 
objetivos facilitar o abastecimento da capital e aceder a novos mercados. Entre 1871 
e 1890 lançaram-se novos troços, destacando-se os do Minho, Douro, Beira Alta e o 
prolongamento para sul até Faro. 

Como facilmente se percebe, partes signifi cativas do território nacional 
fi caram de fora, casos de Trás-os-Montes e da Beira Baixa, que foram precisamente 
os últimos a benefi ciar do novo meio de transporte. Uma das causas de terem sido 
relegados para segundo plano foi o de se ter questionado a rentabilidade das novas 
vias, o volume de mercadorias a transportar ser diminuto face a outras regiões do 
país e, ao mesmo tempo, o nível de vida das populações não ser sufi ciente para 
impulsionar uma procura razoável de produtos não oriundos da região14. 

12  MARTINS, Manuel Alfredo Morais - Castelo Branco 1830-1930 Um século na Vida da Cidade, Castelo 
Branco. Castelo Branco: Câmara Municipal, 2004, pp. 391 e 396.

13   MÓNICA, Maria Filomena (org) - A Europa e Nós: Uma Polémica de 1853. A. Herculano contra Lopes de 
Mendonça: Antologia. Lisboa: Quetzal, 1996.

14   JUSTINO, David - A Formação do Espaço Económico Nacional …. Vol. I, 1988, pp. 177-180.
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De qualquer forma, a possibilidade do novo transporte animou os beirões 
que pretendiam a extensão das linhas de caminho de ferro até estas paragens. Logo 
nos primeiros projetos apresentados o caminho de ferro da Beira Baixa surgia 
como linha internacional e era uma das prioritárias para ligar Lisboa à fronteira. A 
ligação a Espanha era fundamental, mas a escolha do ponto fronteiriço revelou-se 
complexa. Acabou por recair em Badajoz. Apesar desta opção, colocou-se a hipótese 
de uma linha que atravessasse a Beira pelo vale do Tejo ou pelo norte da província. 
No entanto, as previsíveis difi culdades de construção, a menor extensão da linha 
de Elvas, a sua ligação a Madrid e a falta de vontade técnica e política do governo 
de Espanha impediram o projeto15. De todas as propostas dos anos de 1850 a de 
Belchior Garcês foi a mais consistente, a linha da Beira surgia como uma verdadeira 
linha internacional ligando Lisboa a Espanha, no entanto, o traçado privilegiava a 
Beira Alta.  

Entretanto, em Espanha após a consolidação da ligação de Lisboa a Badajoz, 
o governo, face aos protestos das províncias de Toledo e Cáceres, deu o aval para 
que se concretizasse uma via férrea que atravessasse aqueles territórios em direção 
à fronteira portuguesa. Em 1864 foi criada a Comissão dos Caminhos de Ferro 
Internacionais que tinha como objetivo estudar as linhas de elevada importância 
que deviam atravessar a fronteira luso-espanhola. Os dois governos constituíram 
equipas de engenheiros incumbidos de estudar as várias possibilidades. As hipóteses 
mais consistentes passavam por uma linha que entroncasse na de leste, ao norte ou 
ao sul do Tejo e que seguisse para Madrid por Plasencia ou Cáceres16. Foi nesta 
conjuntura que surgiu pela primeira vez a referência a Monfortinho como o ponto 
fi nal da chamada linha do vale do Tejo. Apesar das vontades manifestadas pelos 
dois governos o projeto não chegou a avançar sendo sucessivamente adiado.

Em 1865 foi apresentada uma nova proposta pelo Conselho Geral das 
Obras Públicas. Propunha o traçado Abrantes-Castelo Branco-Coria-Malpartida 
de Plasencia como a direção mais curta para Madrid e França, no caso de se abrir o 
troço entre Salamanca e Mérida. Era um traçado exequível e traria grande impacto 
económico para a região, pois ligava com outras linhas, como a de Trás-os-Montes, 
e facilitava a ligação dos caminhos-de-ferro do Sul com a rede do Norte17. 

Estas propostas animaram as gentes das beiras, tanto na imprensa local 
como no parlamento, onde os representantes da Beira Baixa davam corpo à longa 

15  PEREIRA, Hugo Silveira - “Caminhos-de-ferro da Beira (1854-1893). Revista de História da Sociedade e 
da Cultura 11 (2011), p. 275.

16  CHASQUEIRA, Luís - Subsídio para a História do Caminho de Ferro da Beira Baixa. Lisboa, 1991, p. 3.
17  PEREIRA, Hugo Silveira - “Caminhos-de-ferro e instituições. Ministério das obras públicas, Parlamento 

e Associação dos Engenheiros Civis (1852-1892). Comunicação apresentada ao XXXI Encontro da APHES. 
Coimbra, 2011, p. 55.
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batalha pela construção da linha da Beira Baixa, com especial relevo para o par 
do Reino Manuel Vaz Preto. O jornal editado em Alpedrinha, Estrela da Beira, 
anunciava em 27 de dezembro de 1865 que uma comissão de engenheiros espanhóis 
e portugueses aconselhava uma linha pela Beira Baixa. Acrescentava ainda que o 
relatório defendia que a diretriz por Idanha-a-Nova era mais curta em 300 Km que 
as outras projetadas18. Manuel Vaz Preto defendeu na câmara alta a linha da Beira 
Baixa como um instrumento que podia promover o desenvolvimento da região e 
que ela devia seguir por Castelo Branco e pelas planícies de Idanha-a-Nova. Desta 
forma, seria possível encontrar novos mercados para os produtos de excelência da 
Beira Baixa, o vinho, azeite e cortiça19. 

Apesar dos estudos e dos projetos as difi culdades fi nanceiras levaram a que 
o governo construísse as linhas do Minho e do Douro, mais económicas. As grandes 
linhas, numa época de enorme contenção fi nanceira, tinham de ser construídas por 
companhias privadas. 

Na década de 70 reuniram-se as condições políticas e fi nanceiras para 
retomar o projeto da linha da Beira Baixa. No campo político 55 deputados eleitos 
pelas duas Beiras apresentaram, em 14 de março de 1873, uma proposta para duas 
linhas pela Beira Alta e Beira Baixa, sendo esta a verdadeira linha internacional que 
agradava a Espanha e tinha a vantagem de servir a Covilhã20. O governo, por seu 
lado, encarregou o engenheiro Sousa Brandão de elaborar um estudo, apresentado 
em 7 de março de 1874. Defendia Brandão uma linha que partisse de Abrantes até às 
Portas do Ródão, daqui até à ponte do rio Pônsul e fi nalmente a ligação à fronteira 
por Monfortinho. No entanto, este projeto deixava de fora a cidade da Covilhã. Para 
colmatar a falha, o mesmo Sousa Brandão estudou a possibilidade da construção 
de um ramal, em via reduzida, que ligasse a cidade serrana à linha da Beira Baixa.

Na realidade, a linha da Beira Baixa acabou por ser preterida a favor 
da Beira Alta o que motivou acesos debates políticos. Segundo Hugo Pereira a 
prioridade dada à Beira Alta deveu-se: aos obstáculos levantados por Espanha à 
ligação pelo vale do Tejo e pelo facto da linha da Beira Alta ter um traçado mais 
longo. Este último aspeto era politicamente relevante por agradar a um número 
maior de círculos eleitorais, para além de moderar a oposição reformista radicada 
em Viseu. Esta decisão também ia ao encontro dos interesses da Companhia da 
Rede de Caminhos de Ferro que estava em crise e esforçava-se para terminar a ponte 
de Maria Pia, não tendo então capacidade para fazer uma linha internacional21.

18  Jornal Estrela da Beira, nº 112 (27 dez 1865).
19  Diário da Câmara dos Pares (doravante designado DCP), sessão de 23 de dezembro de 1865.
20  Diário da Câmara dos Deputados (doravante designado DCD), sessão de 14 de março de 1873.
21  PEREIRA, Hugo Silveira - “Caminhos-de-ferro e instituições. Ministério das obras públicas…, pp. 13-14.
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Entretanto, o governo espanhol reconhecia a necessidade de defi nir os 
entroncamentos na fronteira portuguesa e criou uma comissão, em 18 de setembro 
de 1875, que integrava engenheiros dos dois países com o objetivo de fi xar os locais. 
Daqui saíram cinco ligações possíveis, das quais três a oeste de Espanha, seguindo 
de Madrid por Talavera, Malpartida, Plasencia e Coria até à fronteira portuguesa 
onde entrava junto a Monfortinho. Era a linha do Tejo e pela proposta da comissão 
mista era a mais importante que deveria atravessar a fronteira hispano-portuguesa22. 
A linha internacional pela Beira Baixa estava de novo em cima da mesa. Finalmente, 
em janeiro de 1876 Sousa Brandão apresentou o traçado defi nitivo, fi xando o seu 
percurso pela linha esquerda do Tejo. Partia de Abrantes até Vila Velha de Ródão, 
subia até próximo de Castelo Branco onde infl etia para leste e passava a fronteira 
junto a Monfortinho. Mas, em julho de 1876 o governo espanhol concedeu um 
caminho de ferro que partindo das minas de fosfato perto de Cáceres terminasse 
na fronteira portuguesa em local a defi nir. Perante este facto, o executivo português 
ordenou um estudo de reconhecimento do terreno entre Vila Velha de Ródão e 
Valência de Alcântara para identifi car o melhor traçado da linha. O objetivo do 
governo era escolher entre dois traçados: Beira Baixa; ramal de Cáceres ou mesmo 
adotar os dois. Sousa Brandão discordava da opção por Valência de Alcântara 
já que, a concretizar-se, concentravam-se no Alto Alentejo duas linhas muito 
próximas, numa zona despovoada e inculta. Era favorável à linha da Beira Baixa 
por ele apresentada anteriormente e, para além do ramal para norte que ligaria à 
Covilhã, propunha outro para sul que ligasse a Valência de Alcântara para se dirigir 
a Cáceres23.

Contudo, enquanto esta discussão decorria, a Companhia Real dos 
Caminhos de Ferro Portugueses obteve a concessão do ramal de Cáceres em abril 
de 187724. Com esta autorização abandonou-se defi nitivamente a ideia de alcançar 
a fronteira espanhola pela Beira Baixa em favor do ramal de Cáceres. A grande 
hipótese da linha Beira Baixa ser uma linha internacional esfumou-se de vez.

Em todo o processo de estudo e construção da linha da Beira Baixa a luta 
política ganhou uma dimensão assinalável, envolvendo-se nela os mais importantes 
líderes regionais que, naturalmente, tinham interesses a defender. Entre eles 
destacou-se Manuel Vaz Preto Geraldes, grande cacique do distrito de Castelo 
Branco e considerado um dos vultos beirões que mais lutou pela construção do 

22  CHASQUEIRA, Luís - Subsídio para a História do Caminho de Ferro…, p. 3. 
23  PEREIRA, Hugo Silveira - “Caminhos-de-ferro e instituições…, p. 12.
24  PEREIRA, Hugo Silveira - “Caminhos-de-ferro e instituições …, p. 12.
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caminho de ferro da Beira Baixa, tornando-se mesmo num dos seus cavalos de 
batalha25. 

Manuel Vaz, na sua condição de deputado eleito por Idanha-a-Nova, em 
1862, solicitava a construção de estradas, fundamentais para o desenvolvimento 
económico: “as estradas não servem só para ligar dois pontos pelo meio mais curto, 
mas sim para ligar todos os focos de população, de maneira que dê desenvolvimento 
ao comércio, à indústria e agricultura, aumentando por esta forma a produção”26. Já 
como par do Reino, em 23 de dezembro de 1865, regozijava-se com a possibilidade 
de uma linha internacional pela Beira Baixa e com os benefícios que ela poderia 
trazer. Em junho de 1867, assinalou um dos principais motivos do atraso da Beira 
Baixa: a falta de transportes. Segundo ele a Beira tinha imensos produtos que podia 
colocar no mercado interno. Contudo, desde a construção das linhas férreas do 
Alentejo perdeu o seu comércio para esta província que colocava a sua produção 
mais rapidamente e com custos inferiores. Inclusive a Espanha colocava produtos 
mais depressa em Lisboa do que o distrito de Castelo Branco27.

Estas declarações estavam diretamente relacionadas com a sua atividade de 
grande agricultor, necessitado de escoar os seus cultivos nas melhores condições, 
especialmente azeite, do qual era um afamado produtor28.

Após os anos do reformismo, período em que todos os grandes investimentos 
foram cancelados, Manuel Vaz Preto, aliado dos regeneradores, esperou que a 
palavra e as intenções de Fontes Pereira de Melo se concretizassem e que a linha 
da Beira Baixa fosse, fi nalmente, construída. Pacientemente, Vaz Preto esperava 
que Fontes cumprisse a promessa dada. Isso fi cou bem visível no discurso de 31 
de março de 1874. Neste, mostrou preocupação pela não prorrogação da sessão 
legislativa que tinha como consequência o adiamento da votação das linhas das 
duas Beiras. Salientou que Fontes tinha prometido aos seus amigos a discussão deste 
assunto. Nesta altura, ainda Vaz Preto apoiava Fontes e dava o benefício da dúvida 
ao executivo, considerando que se não se avançava era porque havia argumentos 
muito fortes29. 

25  Manuel Vaz Preto Geraldes alcançou o pariato em 1864 após a morte do pai. As suas ideias políticas 
situavam-se no campo da esquerda liberal. Opôs-se ao reformismo e no início da década de 1870 aproximou-se dos 
regeneradores. Em 1875 entrou em confl ito com Fontes Pereira de Melo devido à construção da linha da Beira Baixa. 
Em 1879 juntou-se a Dias Ferreira no Partido Constituinte. Na década de 1880 reaproximou-se aos regeneradores. 
No fi nal da sua vida estava próximo dos progressistas. Foi um dos mais destacados membros da câmara dos pares. 
Notável independente fazia gala da sua autonomia política e era frequentemente aliciado pelos governos, certos do 
seu valor em momentos eleitorais. 

26  DCD, sessão de 18 de fevereiro de 1862.
27  DCP, sessão de 21 de junho de 1867.
28   DIAS, Jaime Lopes - IV congresso e exposição regional das beiras. Castelo Branco: Livraria Férin, 1931, 

p. 31.
29  DCP, sessão de 13 de março de 1874.
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Contudo, o ano de 1875 foi fatal para as esperanças dos beirões e de 
Manuel Vaz Preto. Na sessão da Câmara dos Pares de 3 de março de 1875, Vaz 
Preto interpelou o governo sobre os motivos de ainda não se ter discutido naquela 
sessão legislativa a construção do caminho de ferro das Beiras. Mais uma vez, pedia 
a prorrogação das cortes para se poder aprovar os projetos. Desta vez, o tom era 
menos conciliatório e já se notava algum desencanto no morgado da Lousa, mas, 
mesmo assim, ainda continuava a acreditar na palavra do governo.

Apesar das esperanças, a sessão não foi prorrogada. Esta decisão levou Vaz 
Preto a romper com Fontes Pereira de Melo, reforçando a partir daqui o seu trajeto 
de autonomia política que fez com que se tornasse um caso singular da política 
de oitocentos. A legislatura de 1876 aprovou os projetos, mas face às difi culdades 
fi nanceiras só avançou a linha da Beira Alta.

Num grande embate parlamentar na Câmara Alta, entre Manuel Vaz Preto 
e Fontes Pereira de Melo, em 27 e 28 de março de 1878, fi cou bem clara a posição 
destes dois homens e a dimensão que a linha da Beira Baixa tinha tomado no 
combate político. No dia 27 de março Vaz Preto, dirigindo-se a Fontes, procurava 
saber as razões de não se ter aberto concurso para a linha da Beira Baixa em 1876, 
sendo preterida a favor da Beira Alta, e por que motivo ainda não se tinha avançado 
naquele ano de 1878. Fontes respondeu dizendo que o principal problema em 1876 
era o fi nanceiro, não podendo fazer as duas linhas ao mesmo tempo. No entanto, 
assegurava que estava empenhado na construção do caminho de ferro, mas não 
podia avançar a data para o início da sua construção. No momento oportuno se 
construiria a linha da Beira Baixa, por concurso ou diretamente pelo Estado.

Vaz Preto respondeu dizendo que Fontes se contradisse com o que afi rmou 
em 1875 quando considerava esta questão de suma importância. Na mesma época 
não colocava como obstáculo a questão fi nanceira, pois o país só progredia se 
fi zessem investimentos e que o equilíbrio orçamental só se alcançaria com mais 
riqueza. Tentando encontrar motivos para o facto de a linha da Beira Baixa ainda 
não ter sido construída, apontou o dedo à Companhia de Caminhos de Ferro do 
Norte e Leste que, segundo ele, era o quinto poder da Carta. Para Vaz Preto foi 
a companhia que obstou à construção da linha, pois em 1875 ainda não estava 
habilitada a concorrer para a construção daquelas linhas e não lhe convinha que 
as das Beiras se fi zessem antes de poder ser favorecida. Atacou Fontes por ter sido 
diretor da companhia e ministro, fazendo favores à dita e que só se demitiu da 
companhia por pressão do parlamento. 

Fontes prosseguiu com a sua defesa na sessão seguinte de 28 de março. 
Argumentou que sempre defendeu a construção em simultâneo das duas linhas das 
Beiras em conjunto com a do Algarve, mas, em 1875, houve enormes reticências 
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na Câmara dos Pares. A construção não foi avante porque não se podia prorrogar 
a sessão legislativa de 1875. Invocou depois que o projeto foi aprovado em janeiro 
de 1876, mas que devido à crise fi nanceira era de real prudência só avançar com 
a linha da Beira Alta. Terminou confessando que o não ter avançado com a linha 
em 1875 lhe custou o apoio político de Vaz Preto, ao fi rmar que este “separou-se 
politicamente de mim, depois de encerrada a sessão de 1875”30. 

Na verdade, esta questão transformou-se num problema político. Manuel 
Vaz Preto afastou-se dos regeneradores e liderou com mais fi rmeza uma fação política 
no parlamento, conhecida como o partido preto, ou os amigos de Manuel Vaz. Era 
um pequeno grupo, muito participativo no debate político com o qual se tinha de 
contar. Em 1879 esta fação ligou-se aos amigos de José Dias Ferreira e refundaram 
o Partido Constituinte. Manual Vaz Preto passou a ser um adversário político dos 
governos, fossem eles quais fossem, regeneradores ou progressistas, reivindicando 
a linha da Beira Baixa. A nível regional também houve implicações. A aliança 
política que se tinha constituído entre os grandes proprietários albicastrenses e os 
industriais serranos, tendo como denominador comum a defesa da construção da 
linha férrea, desfez-se, em 1879, com a chegada dos progressistas ao governo31.

4. A relação política entre as elites políticas albicastrenses e serranas nas décadas 
de 1870 e 1880 

Como já assinalámos, os grandes proprietários albicastrenses olhavam para 
o caminho de ferro como uma forma de aumentarem os seus proventos. Para 
os industriais serranos esta infraestrutura era encarada como decisiva para o 
alargamento dos seus mercados.  

Este facto esteve bem presente nas eleições de deputados em 1864. Na 
Covilhã, a oposição ao governo histórico concentrou-se na chamada Comissão 
Central Eleitoral da Covilhã e apresentou aos eleitores uma proclamação com a 
data de 30 de março de 186432. As eleições só tiveram lugar a 11 de setembro do 
mesmo ano, o que mostra a grande antecedência com que a oposição se preparou. 
As ideias ali defendidas centraram-se nas preocupações de um centro industrial que 
procurava impulsionar o seu crescimento: difusão da instrução pública, em especial 

30  DCP, sessão de 28 de março de 1878.
31  POUSINHO, Nuno - Pretos e Brancos. Liberalismo e Caciquismo no distrito de Castelo Branco (1852-1910). 

Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 2016. Tese de Doutoramento, 
pp. 90-99 e 213-223.

32  Lisboa, Torre do Tombo (doravante designado por TT), Ministério do Reino, maço 2252, processo n.º 
340.
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do ensino profi ssional, importante para um centro fabril como a Covilhã; incentivo 
à agricultura; reforma administrativa; construção de vias de comunicação, que 
ligassem a cidade aos principais eixos ferroviários, facilitando o escoamento dos 
seus produtos, e redução da importação de matérias-primas33.

Na eleição de 1868 a questão dos transportes voltou a ser um tema de 
debate. Manuel Vaz Preto encabeçou um manifesto dirigido a todos os cidadãos 
do distrito e nele estão expostos os princípios que defendeu ao longo de todo o 
seu percurso político: o desenvolvimento material do distrito de Castelo Branco; a 
defesa da instrução pública; a moderação fi scal; o combate à miséria e a satisfação 
dos interesses dos cidadãos. Este manifesto foi apoiado por um grupo de infl uentes 
locais que se juntaram a Manuel Vaz Preto, iriam lutar pelas candidaturas por 
ele apoiadas nas eleições que se aproximavam e louvavam a atuação do governo 
fusionista nos dois anos anteriores, que com a sua ação havia patrocinado vários 
melhoramentos entre os quais a construção de estradas: “Começaram-se algumas 
estradas reais (…); inauguraram-se as municipais; e lançaram-se os lineamentos 
para as distritais”34. Os assinantes do manifesto eram elementos fi éis a Manuel 
Vaz Preto que irão estender a sua malha de infl uência a todo o distrito. Entre eles 
contamos personalidades covilhanenses. Começava a fi car clara uma aliança entre 
as elites industriais da Covilhã com o grande cacique proprietário de Castelo Branco. 
Os assinantes covilhanenses são, na sua grande maioria, os mesmos que assinaram 
o manifesto da oposição em 1864 e foram também as personalidades que estavam à 
frente da câmara da Covilhã em 1870 aquando da sua elevação a cidade35.  

Quadro n.º 3 - Covilhanenses que assinaram o manifesto oposicionista de 1864 e o de 
Vaz Preto de 1868 e pertenceram à vereação da Covilhã em 1870

Nomes Manifesto de 1864 
(1)

Manifesto de 1868 
(2)

Vereação
 em 1870 (3)

António Baptista 
Alves Leitão

X X X

Francisco Alves 
Júnior

X X X

José António da 
Cunha Júnior

X X X

Fontes: 1 - TT, Ministério do Reino, maço 2252, processo n.º 340; 2 - TT, Ministério do 
Reino, maço 5022, processo n.º 52; 3- http://www.cm-covilha.pt/simples/?f=2264

33  POUSINHO, Nuno - Pretos e Brancos. Liberalismo e Caciquismo …, pp. 159-166.
34  TT, Ministério do Reino, maço 5022, processo n.º 52 e Jornal Estrela da Beira, n.º 336 (14 de mar 1868).
35  POUSINHO, Nuno - Pretos e Brancos. Liberalismo e Caciquismo …, pp. 177-180.
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Quadro n.º 3 - Covilhanenses que assinaram o manifesto oposicionista de 1864 e o de 
Vaz Preto de 1868 e pertenceram à vereação da Covilhã em 1870

José Tomás Mendes 
Mégre Restier

X X X

José Mendes Alçada 
de Paiva

X X

António Barbar da 
Torre

X X

António Policarpo 
Fernandes Galvão

X X

José Nunes Oliveira X
Fontes: 1 - TT, Ministério do Reino, maço 2252, processo n.º 340; 2 - TT, Ministério do 

Reino, maço 5022, processo n.º 52; 3- http://www.cm-covilha.pt/simples/?f=2264

A elite dirigente covilhanense estará também presente na administração do 
Banco da Covilhã, fundado em 1874, representada por José Tomás Mendes Mégre 
Restier e António Baptista Alves Leitão36, presidente e vice-presidente da câmara 
municipal em 1870. Estas personagens ligaram-se politicamente a Vaz Preto para 
em conjunto lutarem pela construção do caminho de ferro e serão decisivas para as 
vitórias que o grande cacique beirão alcançou a partir de 1871. 

Os anos de 1860 e de 1870 mostraram que as elites regionais se entenderam 
numa estratégia clara para alcançar um objetivo: a construção do caminho de 
ferro. Neste contexto, impôs-se como líder regional Manuel Vaz Preto Geraldes, 
reconhecendo este a existência de uma fação política por ele comandada no distrito 
de Castelo Branco. Esta ideia fi cou clara numa intervenção na Câmara dos Pares 
em 30 de agosto de 1871: “Todos sabem que tenho um partido, há muito tempo, 
do distrito de Castelo Branco, um partido organizado como talvez não haja outro 
em todo o país”. Convém prestar atenção às palavras, Manuel Vaz Preto tinha 
um partido do distrito de Castelo Branco e não no distrito de Castelo Branco, ou 
seja, a sua fação política pugnava pelos interesses do distrito e o que procurava era 
“que os meus patrícios e conterrâneos me honrem com a sua confi ança; e estejam 
convencidos de que o meu maior prazer e satisfação é poder ser-lhes útil e prestar-
lhes serviços, e que encontrem em mim um procurador solícito, um advogado 
diligente”37. Portanto, as suas relações com os partidos nacionais continuariam a ser 
distantes e a sua atuação política pautava-se por defender os interesses do distrito 
de Castelo Branco.

36  FARIA, Miguel Figueira de; MENDES, José Amado (coord.) - Dicionário de história empresarial 
portuguesa séculos XIX e XX. Volume I. Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2013, pp. 119-124.

37  DCP, sessão de 30 de agosto de 1871.
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De facto, enquanto a esperança da construção do caminho de ferro não se 
desvaneceu, alimentada pela capacidade política de Manuel Vaz Preto em infl uenciar 
os governos regeneradores, esta aliança entre o sul e o norte do distrito manteve-
se. Na realidade, nas eleições de 1874 e 1878 pelo círculo eleitoral da Covilhã foi 
eleito Manuel Pinheiro Chagas, um preto38. Porém, a partir do momento em que os 
serranos perceberam que Manuel Vaz Preto deixou de ser uma mais valia política 
deu-se a cisão.

Em 1879 chegaram ao poder, fi nalmente, os progressistas e as elites 
covilhanenses viram aí uma oportunidade de descolagem. Manuel Vaz tinha 
seguido uma política autónoma e era oposição ao novo executivo. Os serranos 
colocaram-se ao lado do novo poder tentando retirar benefícios políticos. A aliança 
com Vaz Preto tinha chegado ao fi m. Nas eleições para a Câmara dos Deputados a 
elite industrial da Covilhã apresentou um candidato próprio contra Pinheiro Chagas 
que se apresentava de novo à reeleição. O ato eleitoral foi tudo menos pacifi co e 
recorreram-se a todas as artimanhas para a derrota do candidato preto. O jornal 
Diário da Manhã descreveu as eleições na Covilhã como se de uma batalha campal 
se tratasse, onde tiveram grande ação, na derrota de Pinheiro Chagas, os operários 
das fábricas do grande industrial Campos Melo39. 

O candidato dos industriais e anti preto venceu a eleição após fraudes 
eleitorais em várias assembleias de voto40. A polémica desta eleição teve eco nos 
jornais nacionais, Diário da Manhã e O Progresso, onde foi trocada correspondência 
entre Pinheiro Chagas e Pedroso dos Santos, um advogado serrano opositor 
acérrimo de Manuel Vaz Preto. No dia 1 de novembro, Pedroso dos Santos explicou 
a Pinheiro Chagas o motivo de ter perdido a eleição. Os seus argumentos baseavam-
se na inação na defesa dos interesses locais, o que se entendia, pois Pinheiro Chagas 
não tinha qualquer interesse na Covilhã nem era natural dali41. O candidato 
derrotado respondeu no dia oito do mesmo mês e atribuiu a derrota não à fraude, 
mas sim à desunião entre as várias personalidades da Covilhã que lhe tinham dado 
apoio, de uma forma unânime, em sufrágios anteriores, nomeadamente a deserção 
de Campos Melo do lado preto42. 

38  Pinheiro Chagas foi um homem de mão de Manuel Vaz Preto. Pertencia ao chamado partido preto na 
câmara dos deputados. Acompanhou os regeneradores enquanto Vaz Preto esteve com estes. Ficou fi el a Vaz Preto 
aquando da cisão deste com Fontes e em 1879 acompanhou-o no Partido Constituinte. Manuel Pinheiro Chagas 
dirigiu o jornal constituinte Diário da Manhã que era fi nanciado por Manuel Vaz Preto. Ver: POUSINHO, Nuno - 
Pretos e Brancos. Liberalismo e Caciquismo …, anexos n.ºs 32 e 33.

39  José Maria Veiga Campos Melo, grande industrial da Covilhã. Sobre todos estes episódios ver: jornal 
Diário da Manhã, edições dos dias 22, 23, 24 de outubro e 6 de novembro de 1879.

40  Sobre este assunto ver:  POUSINHO, Nuno - Pretos e Brancos. Liberalismo e Caciquismo …, pp. 213-222.
41  Jornal O Progresso (1 nov. 1879).
42  Jornal Diário da Manhã (8 nov. 1879).



PEQUENAS CIDADES NO TEMPO. O AMBIENTE E OUTROS TEMAS566

Manuel Vaz Preto começou a sofrer as consequências do sucessivo 
adiamento do caminho de ferro da Beira Baixa e viu fugir-lhe a elite covilhanense. 
Um dos pontos que merece ser realçado é a intervenção dos industriais na rutura 
com o ilustre par do Reino, nomeadamente Campos Melo, que mobilizaram os 
seus operários para derrotar Pinheiro Chagas. Não foi por acaso que um elemento 
destacado da Covilhã, Alexandre Augusto Freire Calheiros, sogro do futuro conde 
da Covilhã, foi nomeado governador civil de Castelo Branco, a 3 de julho de 1879, 
no primeiro governo progressista. Esta localidade começava a ter algum peso 
político. A política beirã estava assente nos ilustres proprietários do sul do distrito, 
superiorizando-se sempre aos grandes industriais serranos. Estes tinham estado 
nos últimos anos ao lado dos pretos, esperando que isso os benefi ciasse de algum 
modo. Desvanecidas que estavam, pelo menos para já, as esperanças da construção 
da linha da Beira Baixa e com Vaz Preto fora das graças governamentais o grito 
de revolta covilhanense fez-se fi nalmente ouvir. Relembremos que na Covilhã 
existiam ideias muito claras sobre o seu modelo de desenvolvimento económico 
e as necessidades para o alcançar, expressas na proclamação eleitoral de 1864, 
nomeadamente o desenvolvimento dos transportes que tanto tardava, desesperando 
os seus industriais. 

5. A construção da linha da Beira Baixa e o seu impacto nas duas cidades

A não construção da linha da Beira Baixa nos anos de 1870 fez terminar a ligação de 
Manuel Vaz com os regeneradores. A sua concretização nos anos de 1880 estimulou 
a reaproximação. Em abril de 1882, estando em discussão o caminho de ferro de 
Torres Vedras, Manuel Vaz propôs a construção, mais uma vez, de uma linha para 
a Beira Baixa. A sua ideia passava por conceder uma autorização ao governo para 
que se construísse uma via que entroncasse, perto de Leiria, no caminho de ferro do 
Norte, atravessando o coração do Reino, passando por Castelo Branco, Covilhã indo 
até à Guarda. Fontes Pereira de Melo na resposta não se mostrou concordante com a 
ideia mas defendeu a construção de uma linha na Beira Baixa que ligasse à da Beira 
Alta na Guarda, benefi ciando povoações da fronteira e, sem delongas, lançou o isco 
a Manuel Vaz Preto: “a única coisa a que neste momento me posso comprometer, é 
a trazer ao parlamento na próxima sessão legislativa, uma proposta de lei para ser o 
governo autorizado a contratar a construção de um caminho de ferro que, partindo 
de um ponto da linha de leste, vá atravessar o distrito de Castelo Branco seguindo 
pela Covilhã à Guarda.”. Neste período de tempo, segundo Fontes, deveriam fazer-
se os estudos necessários que complementassem os que já tinham sido produzidos. 
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Manuel Vaz imediatamente solicitou para que as palavras do presidente do Conselho 
de Ministros fi cassem registadas43. A linha da Beira Baixa foi o passo defi nitivo de 
Fontes para ter o apoio de uma parte importante dos constituintes, os pretos. 

Em março de 1883 foi fi nalmente discutido na Câmara dos Pares o parecer 
n.º 159 sobre a construção de vários troços de caminhos-de-ferro, entre os quais o 
da Beira Baixa que ligaria ao da Beira Alta. Neste afi rmava-se claramente que os 
estudos eram rigorosos e existiam duas possibilidades, uma pela margem esquerda 
do Tejo e outra pela margem direita. Em ambos existiam alternativas de variantes a 
partir de Castelo Branco com o objetivo de fazer chegar a linha o mais perto possível 
da Covilhã. Era opção do governo avançar com o projeto pela margem esquerda e 
fazer um ramal de ligação à Covilhã. Prevendo que com as condições que o governo 
apresentava nenhum interessado surgiria para a sua construção e temendo que isso 
fosse mais um motivo para o adiamento da obra, Vaz Preto defendeu que o governo 
tinha a obrigação moral de fazer a linha a suas expensas, pois era o que o executivo 
se tinha proposto com a linha do Algarve, “Será possível que o primeiro caminho de 
ferro que devia ter sido construído e que vai ser o ultimo, não mereça ser ao menos 
tratado pelo governo com as mesmas condições e vantagens do que o do Algarve?” 
concluía44. 

Vaz Preto, após vários anos desavindo com os regeneradores, aproximou-
se de novo de Fontes Pereira de Melo e este facto não terá sido alheio à decisão 
defi nitiva de construção da linha da Beira Baixa, como fi cou bem vincado na sessão 
de 10 de março de 1883, nomeadamente nos elogios feitos ao ministro das obras 
públicas, Hintze Ribeiro.  

O contrato foi adjudicado em maio de 1884, mas em 1886, com um governo 
progressista, houve novas areias na engrenagem que fi zeram parar o projeto. As 
alterações propostas por Emídio Navarro assim o ditaram. Por portaria de 19 de 
março de 1886, ordenou-se um estudo que levou à transferência da linha da Beira 
Baixa da margem esquerda para a direita do Tejo e a aproximação à cidade da 
Covilhã. A 16 de março, prevendo o adiamento, Vaz Preto protestou veementemente 
contra mais estudos e mais demoras. Defendeu que as autoridades da Covilhã, que 
agora reclamavam sobre a linha não a contemplar, não lhe deram a força necessária 
no momento apropriado e que sempre tinha defendido a construção pela margem 
direita do Tejo. Perante um projeto aprovado não se devia arrepiar caminho até 
porque estava previsto um ramal para a cidade serrana. 

Os opositores de Vaz Preto, nomeadamente Francisco Tavares de Almeida 
Proença que dava os primeiros passos na política e se aliou aos progressistas, não 

43  DCP, sessão de 22 de abril de 1882.
44  DCP, sessão de 9 de março de 1883.
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lhe perdoavam esta postura e faziam questão de o afi rmar na imprensa: “E se, no 
meio das suas vastíssimas e variadas ocupações, lhe sobrevem o capricho de mandar 
construir um caminho de ferro, sobe as torres do seu castelo feudal, percorre com 
um olhar perscrutador os campos adjacentes e as serras distantes, empunha o 
bengalão fatídico, e giza no espaço linhas cabalísticas, exclamando cheio de si:- por 
ali é que há-de passar!-”45. Na verdade, a Covilhã fi cou servida por um ramal, e 
os covilhanenses não se esqueceram. Anos mais tarde, recordaram como o apoio 
dado ao grande infl uente beirão, ao elegerem Pinheiro Chagas, de nada lhes tinha 
servido: “com uma fi delidade escrupulosamente seguida, o norte do distrito de 
Castelo Branco seguiu Manuel Vaz contra Fontes com uma ingratidão que por certo 
não se fi lia na vileza, porque quem se sacrifi ca não é vil, é nobre; mas quem se fi lia 
evidentemente na habilidade dos caciques locais, que exploraram por miúdo e por 
atacado o seu Mecenas e o povo que as pagasse, como pagou!”46.

A linha chegou a Castelo Branco em julho de 1889. A inauguração só se 
concretizou em 6 de setembro de 1891. Houve duas comemorações, uma em Castelo 
Branco e outra na Covilhã, tendo a cerimónia contado com a presença do rei D. 
Carlos e D. Amélia. Durante a viagem inaugural, o comboio parou em Castelo 
Branco, onde houve um jantar de gala e um Te Deum na Sé. O casal real fez um 
passeio a pé pela cidade, tendo fi cado hospedado no edifício do Governo Civil. No 
dia seguinte, o comboio inaugural partiu com destino à Covilhã, onde também 
ocorreu uma receção, um jantar de gala e um Te Deum47. A família real só regressou 
a Lisboa no dia 8 de setembro. 

A inauguração demonstrou, mais uma vez, o mal-estar entre as duas cidades 
que rivalizaram nos festejos. Este incómodo foi-se lentamente dissipando ao longo 
da década de 1890. No fi nal desta década as elites regionais regressaram a alguma 
concórdia, nomeadamente na oposição ao governo regenerador de 1893-1895, onde 
pontifi cavam Hintze Ribeiro e João Franco. Manuel Vaz Preto fez, no fi nal da sua 
vida, uma aproximação aos progressistas e com isso apaziguou a sua relação com o 
norte do distrito.

A construção da linha da Beira Baixa não trouxe os benefícios tão ansiados 
pelas elites regionais. Este facto não foi de todo alheio a crise económico-fi nanceira 
dos anos de 1890. Apesar do movimento de industrialização do fi nal do século, 
fruto das medidas protecionistas e das difi culdades de proceder a importações 
como consequência da bancarrota de 1892, as duas cidades não cresceram como o 
esperado. O número de fábricas até aumentou, mas estamos longe de alcançar um 

45  Jornal Correio da Beira, nº 105 (18 abr 1886).
46  Jornal Correspondência da Covilhã, nº 171 (24 ago 1902).
47  Sobre a inauguração do caminho de ferro ver: jornal Correio da Beira, nº 386 e nº 387 (9 e 13 set 1891) 

respetivamente.



569AS CIDADES DE CASTELO BRANCO E COVILHÃ

crescimento sustentado. Havia um pequeno número de operários, em 1890 eram 
3704 no conjunto do distrito e não representariam mais de 1,5% da população, pelo 
que não podemos falar de um operariado numeroso, mas que a partir do fi nal do 
século, principalmente na Covilhã, começa a estar minimamente organizado. 

Um dos dados mais signifi cativos deste insucesso é a perda de população 
na cidade da Covilhã, como se pode verifi car no quadro n.º 4, enquanto no caso de 
Castelo Branco o número de habitantes cresceu, mas de uma forma muito lenta. 

Quadro n.º 4 - População das cidades de Castelo Branco e Covilhã entre 1890 e 1900
1890 1900

Castelo Branco 6 728 7 288
Covilhã 17 562 15 469

O fraco desenvolvimento económico da região levou a um forte e crescente 
movimento migratório. Se no período de 1866-71 as estatísticas apontam 7000 
emigrantes saídos do distrito de Castelo Branco, em períodos posteriores, 1880-82 
e 1896-98 o número aumentou signifi cativamente de 19 000 no primeiro passou-se 
para 74 000 no segundo período. Estes dados são demonstrativos da procura de 
melhores condições de vida por parte da população. O caminho de ferro ao contrário 
do que se esperava serviu para aumentar a saída de população em vez de a fi xar48.

Conclusão

A construção do caminho de ferro da Beira Baixa foi complexa tanto do ponto de 
vista técnico, no que diz respeito à sua execução, como do ponto de vista do debate 
político. A elite regional, composta pelos grandes proprietários de Castelo Branco 
e os industriais da Covilhã, coincidia na necessidade imperiosa da sua construção 
para que o desenvolvimento económico da região fosse uma realidade. Se para 
os proprietários do sul do distrito o escoamento dos produtos agrícolas para os 
grandes centros consumidores, como era o caso de Lisboa, era uma prioridade, 
para as industriais da Covilhã estava em causa o alargamento do mercado dos seus 
produtos e o acesso a matérias-primas a preços mais convidativos.

No entanto, a construção foi demorada e o traçado previsto não foi ao 
encontro dos anseios da Covilhã, que se via apenas servida por um ramal. Durante a 

48  Sobre esta temática ver: ALCÂNTARA, Ana - Caminho-de-Ferro e população na Cova da Beira (1878-
1930), um modelo de acessibilidade. Lisboa, 2011; SILVEIRA, Luís Espinha et alii - “Population and Railways in 
Portugal, 1801- 1930”. Journal of Interdisciplinary History 42/1 (2011), pp. 29-52.
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década de 1870 os grandes notáveis políticos entenderam-se numa estratégia comum, 
muito assente na capacidade política de Manuel Vaz Preto. Quando os industriais 
perceberam que esse apoio não lhes tinha trazido os benefícios esperados a rutura 
política foi uma realidade. 

Na verdade, a construção do caminho de ferro da Beira Baixa não trouxe 
o desenvolvimento desejado. A crise económico-fi nanceira dos anos de 1890 
condicionou os resultados. Os níveis económicos não mostraram melhorias, com um 
crescimento muito anémico, e assistiu-se a uma perda de população, essencialmente 
por via da grande emigração.

Importa realçar ainda o papel das elites regionais na construção do Estado 
liberal, na vertente política e no desenvolvimento das infraestruturas económicas 
nas suas zonas de infl uência. Os grandes infl uentes regionais interpretaram de 
uma forma bastante ampla os novos mecanismos de poder que o regime liberal 
constitucional lhes proporcionou. Isso permitiu: alargar a sua infl uência regional 
junto das clientelas políticas, sendo muitas das vezes um prolongamento da 
proeminência social que, nalguns casos, já vinha do Antigo Regime; afi rmação como 
interlocutores entre o centro e a periferia, por onde passavam várias negociações e, 
fi nalmente, alargar o prestígio social entre as comunidades locais que os viam como 
os seus delegados junto do governo em Lisboa. 

A luta pela construção do caminho de ferro da Beira Baixa deve-se integrar 
no contexto da luta pela infl uência regional, pela afi rmação do poder pessoal, 
mas também no campo dos melhoramentos materiais que iriam ao encontro de 
interesses pessoais e de satisfação dos anseios das comunidades. 




