
Verdadeiro símbolo do progresso, o comboio foi o mais revolucionário dos meios de 

transporte do século XIX. Encurtando distâncias e reduzindo custos, a via-férrea tornou-

se o motor da Revolução Industrial. A máquina a vapor e a necessidade de transportar 

cada vez mais carga e pessoas levaram a criação do primeiro comboio em 1825.  

Em Portugal, a “era do comboio” iniciou-se no período da Regeneração, com Fontes 

Pereira de Melo, ministro das Obras Públicas. A Regeneração, dedicou uma atenção 

especial ao desenvolvimento dos transportes e meios de comunicação que considerava 

serem as infraestruturas fundamentais do progresso económico e da modernização. A 

Fontes P. de Melo coube a implementação da rede ferroviária. O primeiro troço foi 

inaugurado pelo rei D. Pedro V em 28 de outubro 

de 1856 (36 quilómetros) e ligava Lisboa ao 

Carregado. O comboio chegou a Trás-os-Montes 

em 1883.  

Em meados do século XX, a Rede Ferroviária em 

Portugal atingiu o seu auge em quilómetros de 

rede. Mais tarde seria a ferrovia em meio urbano 

que tornaria visível a modernização deste meio de 

transporte com a implementação da rede 

metropolitana em Lisboa e mais tarde do metro 

do Porto. Uma boa forma de retirar o automóvel 

da cidade. "De acordo com um estudo publicado 

pela Eurostat, a Lituânia é o país da União 

Europeia onde mais se anda de carro e Portugal 

fica logo atrás, encontrando-se acima da média 

europeia com um valor de 82,9%. 

Depois da entrada de Portugal na União Europeia e fruto também seu atraso em termos 

económicos, foi feito um enorme e amplo investimento em infraestruturas a nível da rede 

rodoviária em detrimento da rede ferroviária nacional. Esta última beneficiaria, de 

melhorias essencialmente na atual linha, Porto-Lisboa-Vigo e nas áreas metropolitanas, 

através das redes de metro ou das linhas suburbanas.  

O comboio teria chegado a Bragança a 26 de outubro de 1906. A estação seria construída 

de forma a permitir uma futura continuação da linha até Puebla de Sanábria, em Espanha. 

Em 30 de Abril de 1884, a Junta Geral do Distrito de Bragança enviou uma representação 

à Câmara dos Deputados para pedir que o caminho de ferro de Foz Tua Mirandela, então 

em construção, fosse continuado até Bragança. O pedido para prolongar a Linha do Tua 
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até Bragança foi reiterado no ano de 1888, pelos comerciantes de Bragança e mais tarde 

em 1890 pela Câmara Municipal de Bragança. 

 

 

Estação de Bragança na 

década de 1910. 

 

 

 

No ano de 1984, o Plano de Modernização e Reconversão de Caminhos de Ferro 

Portugueses, aprovado por resolução do Conselho de Ministros em 1988, determinou o 

encerramento das linhas da C.P. consideradas como secundárias, linhas de reduzido 

tráfego. Apesar de todas as reações populares e corporativas, contra o encerramento da 

linha de caminho de ferro até Bragança, na noite de 13 para 14 de outubro de 1992, em 

Bragança, a CP deu início a uma operação de remoção das automotoras. Outra das 

manifestações contra o encerramento das linhas na região transmontana, parece ter 

acontecido no Pocinho em finais da década de 70 do século XX, com a da linha do Sabor, 

quando a empresa ferroviária decidiu fechar a via que ligava a estação do Pocinho (no rio 

Douro) a Duas Igrejas (uma pequena aldeia do concelho de Miranda do Douro. 

A linha do Tua/Sabor foi mais tarde reconvertida em linha de metro em Mirandela, 

funcionando entre as localidades de Carvalhais e Cedães. Alguns dos troços da mesma 

linha foram reconvertidos em 

ecopista, por exemplo entre Duas 

Igrejas e Sendim e em Torre de 

Moncorvo. 

 

 

 

 

Muitas das linhas encerradas pela 

CP, cerca de uma dezena têm ecopistas. Junto ao rio Minho, entre Valença e Monção, nas 

serras do Alvão e da Padrela, na linha do Corgo, subindo a serra de Moncorvo até 

Carviçais, no Nordeste transmontano. Percorrendo as vinhas na região do Dão e 

aproveitando a sombra do montado de sobreiros no Alentejo. Alguns destes percursos 

dispõem de zonas de apoio, normalmente localizadas nas antigas estações de caminho-

de-ferro. 



 

 

A presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen afirmou recentemente que 

“O Pacto Ecológico Europeu” é a nossa nova estratégia de crescimento, segundo 

palavras suas, um roteiro para tornar a economia da UE sustentável, transformando os 

desafios climáticos e ambientais em oportunidades. O Pacto Ecológico Europeu deve 

abranger todos os setores da economia, nomeadamente os transportes, a energia, a 

agricultura e a indústria. Deve dinamizar a utilização eficiente dos recursos, através da 

transição para uma economia limpa e circular, e pôr termo às alterações climáticas, 

inverter a perda de biodiversidade e reduzir a poluição. 

Entretanto no nosso país, o Plano de Recuperação e Resiliência a entregar em 

Bruxelas apresenta três vertentes essenciais, a Resiliência, a Transição Climática, e a 

Transição Digital. A promoção da Transição Climática, segunda vertente deste 

PRR, inscreve-se no quadro do Pacto Ecológico Europeu e deve contribuir para as metas 

climáticas definidas, que permitirão o alcance da neutralidade climática até 2050. A 

Transição Climática, está ligada à mobilidade sustentável e neste contexto o Governo 

prometeu elaborar e apresentar à Assembleia da República um Plano Ferroviário 

Nacional durante o ano de 2021 que se traduza em princípios de sustentabilidade e 

que assente num modelo em rede, que inclua linhas, ramais e trajetos interligados. O 

Plano Ferroviário Nacional deverá ainda assegurar a ligação a todas as capitais de 

distrito, definindo uma hierarquização da rede e identificando as linhas ferroviárias com 

elevado potencial de desenvolvimento turístico. 

Ainda de acordo com este plano de recuperação e resiliência, na componente da 

Competitividade e Coesão Territorial é reconhecida através do Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do Território (PNPOT), a tendência de desertificação dos 

territórios do interior e concentração populacional em torno das áreas metropolitanas e 

no litoral, dando origem a assimetrias regionais e a um modelo de desenvolvimento 

territorial desequilibrado. Seria então interessante considerar o valor que os territórios 

do Interior verdadeiramente têm no quadro nacional, considerando o seu potencial 

natural e regional numa dimensão verdadeiramente territorial.    
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