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A CHEGADA DO COMBOIO

A invenção da máquina a vapor foi um
contributo inestimável para a revolução operada
no sector industrial a partir da segunda metade
do século XVIII e no decorrer do século XIX. Com
o processo de industrialização em estado avançado em diversos países da Europa Ocidental,
Portugal, e como já tivemos a oportunidade de
constatar, só tardiamente despertou para essa
nova realidade e acelerou o seu nível de industrialização. A utilização da máquina a vapor foi
determinante para o desenvolvimento dos transportes fluviais, marítimos e terrestres.

que desempenha uma função complexa e múltipla no funcionamento e no mecanismo de desenvolvimento de um país. Ele modifica nitidamente
a geografia física e humana pela organização das
cidades e das localizações industriais; permite
trocas de bens e de pessoas entre as diferentes partes do território assim como do exterior.
Sem transporte as relações entre pessoas ou entre unidades de produção seriam impossíveis: a
produção não seria diversificada, o comércio seria muito limitado e a escala da vida social não
poderia ser senão muito reduzida.”

A partir da segunda metade de Oitocentos, a Regeneração e o Fontismo introduziram a
dinâmica capitalista no processo de industrialização em Portugal, com forte investimento nas
infraestruturas dos transportes e comunicações.
Nesse sentido, coube a Fontes Pereira de Melo
(1819-1887) o trabalho de iniciar o “lançamento
da rede ferroviária nacional, à custa de empréstimos estrangeiros, que se calculava viessem a
poder ser pagos pelo enriquecimento do País que
do novo meio de transporte se esperava.” A política regeneradora de Fontes Pereira de Melo já
apresentava uma conceção moderna do papel a
desempenhar pelos meios de transporte, a qual
podemos sintetizar do seguinte modo: “O transporte é uma atividade económica fundamental

Assim, em 1853 deu-se início à primeira
fase da designada “revolução dos transportes”,
que começou com a construção do caminho-de-ferro em Portugal. A prioridade era efetuar a
ligação entre Lisboa e a fronteira espanhola e a
partir daí estabelecer comunicações rápidas com
o estrangeiro. Passados dez anos, em 1863, foi
aberta a Linha do Sul até Évora e também a ligação com a fronteira espanhola (Linha de Leste). No ano seguinte estava concluída a Linha
do Norte, ligando Lisboa a Vila Nova de Gaia, e
as principais cidades do litoral português, onde
estava sediado o núcleo do tecido industrial, ficavam ligadas por comboio. Em 1873, por via dessa política, foi construída a estação ferroviária
de Espinho, que não sofreu qualquer alteração

de arquitetura até à sua destruição em 2007 por
força das obras de rebaixamento da linha férrea.
E, finalmente, em 1880, com a abertura
do ramal de Cáceres, a ligação entre Lisboa e
Madrid ganhava um impulso muito significativo,
permitindo às indústrias portuguesas colocar os
seus produtos no estrangeiro de uma forma mais
célere. Os anos de 1863, 1864 e 1880, foram deveras importantes para o desenvolvimento, quer
do caminho-de-ferro, quer da indústria em Portugal. Segundo Joel Serrão a chegada do comboio veio resolver o antigo problema “nacional
das comunicações e transportes internos, sem o
que seria impossível conceber-se uma alteração
do rotineiro estado económico e técnico do País.”
Nesse sentido, e de acordo com Rui Ramos, entre 1882 a 1894 a rede ferroviária aumentou de
1 299 km para 2 353 km e o número de passageiros de 3 para 8 milhões, chegando aos 19 milhões em 1905. As consequências económicas da
construção da via-férrea foram enormes: a demografia, agricultura e a indústria ganharam um
novo ritmo; o comboio desempenhou um papel
atrativo e fixador das populações; a via-férrea
potenciou a riqueza, trouxe o cosmopolitismo e
modificou a fisionomia do País.
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