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Muito se tem debatido sobre o fim de determinados serviços regionais, noutros casos na sua diminuição, devido a evident-
es dificuldades que o país atravessa. É efectivamente a falta de investimento e os novos hábitos que a sociedade vive que 
quebra cada vez mais o caminho-de-ferro em favorecimento da rodovia. Mas muito devia ter sido feito para, pelo menos, 
atenuar este declínio, que deste modo não tem fim à vista. No último mês registou-se o inicio de um corte, que se prevê 
ser ainda maior brevemente... para já Leixões e Cáceres deixaram de ver parar os comboios regionais. 

Possuímos um caminho-de-ferro que em 150 anos de história nunca foi rectificado e algumas linhas nunca foram capazes 
de mover as populações para juntos delas. É o caso do recente encerramento do serviço regional no ramal de Cáceres, 
ramal que sempre pecou pela distância às populações servidas. Tanto Cáceres como o Leste foram construídos para chegar 
rápido ao resto da Europa e hoje não fazem qualquer sentido, não servem convenientemente para ligações internacionais 
nem tão pouco para movimentos regionais. A população que justifica o meio na região vê passar o comboio a mais de dez 
quilómetros e nunca se fez nada para corrigir essa lacuna. É pena, mas o seu encerramento até chegou tarde, porque nem 

sequer interesse turistico motivou... a CP que até tentativas fez nesse sentido, se 
bem que modestas, diga-se. O Leste poderá seguir o mesmo rumo, porque além 
da população que serve não o justificar, a linha começa onde não devia começar 
e termina onde não devia terminar.

Também a linha da Funcheira a Beja será brevemente uma das penalizadas. O 
serviço regional não serve nenhuma massa populacional e a CP deixou há largos 
anos de apostar na única ligação que poderia eventualmente ser competitiva, 
Évora-Beja-Faro. Refira-se que essa aposta só teria grandes interesses caso a in-
fra-estrutura oferece-se condições dignas, o que não acontece, no entanto nas 
presentes condições é uma ligação que a meu ver devia ser repensada. 

Temos o caso recente da linha de Leixões, onde muito ficou por fazer a fim de se verificar se a linha possuia ou não inter-
esses para futuro. Nada foi feito, tudo prometido... e se o passado disse não quase que nas mesmas condições, o presente 
também o diria com certeza. Primeiro, porque o serviço ficou em Leça do Balio. Segundo, porque faltaram os apeadeiros 
prometidos. Terceiro, porque a linha ia para Ermesinde e não para o Porto. Mesmo para o Porto a procura era questionada, 
no mesmo eixo circulam todos os dias centenas de transportes públicos alternativos. Ali a aposta estaria provavelmente 
mais a sul no eixo de Ovar, um eixo pendular (Ovar-parque industrial da Maia/hospital S.João) relativamente bem pro-
curado e que hoje só tem uma alternativa, comboio e depois metro.

O caso de Coruche foi, a par com o de Leixões, mera corrida às eleições. Coruche efectivamente assume-se cada vez mais 
como dormitório à região de Lisboa, mas ainda não possui massa crítica que o justifique. Por um lado sabemos que para 
um dia a possuir terá que efectivamente apostar nas ligações de transportes públicos à capital, mas não são as condições 
do serviço actual da CP que o farão convenientemente. A nova aposta na linha verificada em 2009 foi praticamente sobre 
as mesmas condições com que estava em 2005, quando encerrou, apresentando várias debilidades para quem pretenda 
deixar o automóvel em casa. Reduzir significativamente a oferta é uma opção que eu contesto - ou se mantém a linha 
competitiva, ou não vale a pena apostar nela... porque não são, por exemplo, três ligações diárias que oferecem condições 
dignas para servir o movimento pendular que se pretende.

Claro que não são estes cortes significativos para diminuir o défice da CP, são aliás desprezáveis. Mas se há algum sítio 
por onde começar a cortar, são precisamente nestes pontos em que a procura é assumidamente ridícula. Por outro lado 
questiona-se sobre o investimento que o país deixa de fazer no interior, onde se situam as linhas mais ameaçadas. Ai te-
mos evidentemente que colocar a culpa nas opções do passado, onde não foram capazes de constituir um ordenamento 
do território, hoje tão pretendido. A opção de substituir os comboios por autocarros operados pela CP, que nestes casos é 
costume vir sempre ao de cima, só em meros casos particulares penso que deve estar em cima da mesa, porque isso é só 
uma opção de evitar o inevitável... o encerramento.

Editorial

Ricardo Ferreira
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CP REGIONAL PREPARA UNIDADES PARA O ALENTEJO
A CP Regional, que ficará responsável por todos os comboios de passageiros na 
linha do Alentejo, quando esta reabrir após obras profundas de modernização, 
está já a iniciar os preparativos para adaptar algumas unidades para aqueles 
serviços. Três UTE 2240 (2295, 2296 e 2297) estão no Entroncamento para serem 
modificadas para serviço Intercidades, e seguir-se-ão também algumas unidades 
0450 para o serviço regional entre Casa Branca e Beja.

UQE 3250 LIMPAM A FACE
As unidades ao serviço da linha de Cascais estão a limpar, literalmente, a sua face, 
à medida que vão passando em revisão geral.

Na frente, perdem o autocolante verde da antiga USGL, passando essa superfície 
a ser preta, e incluindo o número da unidade e o logótipo da CP. Estas revisões 
gerais deverão servir para preservar as unidades até ser encontrada uma alter-
nativa definitiva.

© Bernardo Rafael

© Valério dos Santos

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE ESTREMOZ ENCERRA
O núcleo museológico de Estremoz, sediado na estação de Estremoz, vai ser 
encerrado e toda a sua colecção transferida para a sede do Museu Nacional 
Ferroviário, no Entroncamento. Cai assim por terra o projecto de remodelação 
daquele núcleo, que tem na carruagem restaurante do comboio presidencial 
uma das suas mais importantes peças.

A transferência do material deve ocorrer em breve.

© José Sousa

Notícias

© Carlos Pinto

© Duarte Gomes

AS GREVES CONTINUAM
 
As incontáveis greves que têm afectado o sector ferroviário ganharam em Fe-
vereiro uma dimensão pouco vista, com numerosas supressões decretadas di-
ariamente como consequência da greve às horas extraordinárias decretada pelo 
Sindicato dos Maquinistas.

Sem fim à vista, estas greves continuarão a marcar a actualidade no mês de 
Março.

TAKARGO FORMA MAQUINISTAS
 
Durante o mês de Fevereiro decorreram diversas marchas de formação de 
maquinistas entre Ermesinde e o terminal de São Martinho do Campo, na linha 
do Douro, com o intuito dos maquinistas da empresa passarem a conhecer esse 
itinerário.
Foi usada uma locomotiva 1400 nestas marchas, em antecipação a futuros 
tráfegos oriundos ou com destino aquele terminal duriense.
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Actualidades
Tracção diesel multiplica-se
 
Após a entrega da CP Carga das loco-
motivas 2600 à CP Frota, pelos motivos 
descritos na edição anterior, o recurso 
à tracção diesel tem-se multiplicado 
pelo país devido à escassez de locomo-
tivas eléctricas ao dispôr da empresa, 
agora apenas as 4700 e 5600.

Vários comboios habitualmente trac-
cionados com locomotivas eléctricas 
passaram a ser realizados com 1550 
e 1900, casos dos comboios Entron-
camento - Ródão, do 83030 Entronca-
mento - Bobadela, e ainda comboios 
Pampilhosa - Plataforma de Cacia e 
alguns especiais de areia Pampilhosa - 
Mangualde.

Esta opção numa altura de grande 
crescimento do preço dos combustíveis 
parece discutível, e deverá manter-se 
nos próximos tempos. Comboio 61530 Ródão - Entroncamento - © Diogo Lopes

Tráfego Somincor em alta
Os tráfegos da Somincor (empresa que 
explora as minas de cobre e zinco do 
baixo Alentejo) conheceram em Fever-
eiro uma forte subida.

Com os preços das matérias primas a 
subirem nos mercados internacionais, 
a extracção de minério aumentou nas 
minas alentejanas de Neves Corvo, e 
por esse facto o serviço ferroviário foi 
reforçado.

Por um lado, as necessidades de areia 
para encher as galerias das minas au-
mentaram, motivando uma 5ª frequên-
cia diária para a mina, e não só nos dias 
úteis, mas sim ao longo dos sete dias da 
semana, feriados inclusivé.

Para transporte de minério, mantêm-
se 4 circulações entre a mina de Neves 
Corvo e Praias Sado, mas com o serviço 
a prolongar-se para lá dos dias úteis, 
também para os Sábados, Domingos e 
Feriados.

No serviço continuam a ser usadas ao 
todo três locomotivas 1900, que em 
conjunto asseguram todo o tráfego da 

Somincor.

O Ramal de Neves Corvo, cuja electri-
ficação continua prevista embora sem 
data para arrancar, continua portanto 
a conhecer uma vitalidade impressio-
nante, praticamente 20 anos após a 
sua inauguração.

Para Março é de prever um tráfego 
similar ao de Fevereiro, pelo que é uma 
boa oportunidade de rumar às belas 
planícies alentejanas para apreciar es-
tes pesados comboios com o perfume 
da tracção diesel.

Especial de areia para as Minas de Neves Corvo, em Ourique -  © João Cunha

com comboios de areia.

Os próximos tempos responderão so-
bre se esta tendência é para manter ou 
não.

As 2600 encontram-se encostadas no 
Entroncamento, sem qualquer medida 
especial para se conservarem para o 
caso de voltarem a ser chamadas ao 
activo.

Também as 1960 já fizeram incursões 
na linha da Beira Alta, indo à Guarda 
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Actualidades

Um novo e importante capítulo da 
história ferroviária nacional começou a 
escrever-se no mês de Fevereiro, e tor-
nou-se especialmente visível no início 
deste mês de Março.

Os maquinistas do depósito da CP 
Carga de Contumil iniciaram o curso 
de formação para poderem conduzir 
as locomotivas 1900. Até aqui era o 
único depósito do país onde a gener-
alidade dos maquinistas não estavam 
aptos a conduzi-las, e esta formação vai 
permitir à CP Carga uma maior homo-
geneização do seu parque motor, privi-
legiando estas locomotivas em detri-
mento das canadianas 1960.

Esta decisão foi tomada devido aos el-
evadíssimos custos de manutenção das 
locomotivas 1960, e devido ao seu ape-
tite voraz em combustível numa época 
de forte crescimento do preço dos com-
bustíveis.

Com a aptidão para conduzir 1900 alar-
gada aos maquinistas do depósito de 
Contumil, será possível substituir as 
1960 em todos os comboios de merca-
dorias a Norte do Douro. A intenção é a 
de afectar ao depósito de Contumil en-
tre 5 a 7 locomotivas 1930 provenientes 
da CP Longo Curso, e em tudo idênticas 
às 1900 (não têm frenagem reostática 
apenas), substituindo igual número de 
1960 hoje em dia dadas ao serviço.

Inicialmente agendada a troca para 
Julho, o calendário parece ter sido an-
tecipado e é de prever que já em Abril 

as primeiras mudanças no serviço das 
1960 possam ocorrer, uma vez que es-
tão já a ser preparadas as locomotivas 
1930 que serão entregues à CP Carga.

Será então o fim de 32 anos de carrei-
ra das 1960, que chegaram a Portugal 
essencialmente para rebocar os mais 
pesados comboios de mercadorias e 
passageiros na duríssima linha da Beira 
Alta, o que fizeram sempre com distin-
ção até à electrificação deste itinerário 
na segunda metade dos anos 90.

Cantonadas depois no depósito de 
Contumil, foram praticamente monop-
olistas dos comboios de mercadorias a 
Norte do Douro deste então, atingindo 
a estação fronteiriça de Valença no 
Minho, e a estação terminal da linha do 

Douro, Pocinho. Além disso chegaram 
a realizar comboios para Badajoz e até 
2009 foram também monopolistas nos 
comboios de mercadorias do Oeste.

Após um período em que a sua maior 
fiabilidade parecia condenar a prazo as 
locomotivas 1900, o desfecho uns anos 
mais tarde acaba por ser precisamente 
o contrário, com a maior fiabilidade e 
eficiência das 1900 a ditar este fim.

É portanto certo que os próximos me-
ses serão os últimos para ver a circu-
lar as 1960 em território nacional, nos 
comboios da linha do Minho, Douro e 
também no ramal do Porto de Aveiro.

O futuro de uma destas locomotivas 
deverá passar pelo Museu Nacional 
Ferroviário, e quanto à restante série 
poderá passar tanto por uma nova vida 
do outro lado do Atlântico, como pura 
e simplesmente pela sucata.

O curso de maquinistas para conduz-
irem as 1900 irá prolongar-se pelas 
próximas semanas, com marchas de 
formação entre Contumil e a Régua.

Para inaugurar este novo capítulo, a 
1944 foi destacada para Contumil, e de 
seguida também a 1903 para efectuar 
as marchas de formação até à Régua.

A 1944 em Contumil - © Gil Monteiro

Locomotivas 1900 em Contumil

Formação de Maquinistas, Rio Tinto - © Carlos Pinto
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Escapatória do túnel número seis. Foi 
aqui que ficamos na primeira parte da 
vertiginosa descida até Barca d’Alva e 
já lá ficaram sete quilómetros desde 
que saímos da estação espanhola.

Logo à saída do túnel, damos cara com 
a ponte mais característica do trajec-
to, Puente de Poyo Valiente. Foi con-
struída em curva e está inserida pre-
cisamente entre a boca de dois túneis, 
dando-lhe uma beleza singular. Para 
descrever a curva, a ponte possui três 
plataformas metálicas de 45 metros 
cada, onde dois pilares em pedra as 
suportam e interligam. É, psicologica-
mente, a mais difícil de atravessar, as 
duas barras de ferro laterais são a única 
opção. Não possuí qualquer passadiço 
de madeira, que apesar de nas outras 
pouco ser usado, a falta dele gera al-
guma confusão para quem a possua. 
Várias travessas existentes estão par-
cialmente danificadas, é evidente que 

mão criminosa as deixou carboniza-
das. Ninguém está com pressa, todos 
demoram, ou porque o medo pode 
ser difícil de ultrapassar ou porque há 
quem queira apreciar, fotografar e fil-
mar toda a natura que envolve assom-
brosamente toda a obra inexplicável 
- três lados de um polígono sobre um 
precipício! 

A paisagem continua harmoniosa! 
Aqui nidificam aves de rapina que por 
vezes não se encontram em mais lado 
algum, grande parte delas com mais de 
dois metros de largura. Há os Abutres 
do Egipto que observam cuidadosa-
mente e sem apreensão toda aquela 
invulgar agitação. Os Grifos espreitam 
concentrados, exaustos e esfomeados. 
A Águia-real de visão aguçada torna 
todo o cenário num santuário. E o el-
egante Falcão Peregrino voa sem al-
cance acima dos 300 km/h.

São 12.59h e depois da ponte entra-se 

no túnel que a suporta, a placa refere 
que se trata do número sete. Alguém 
avisa que nos próximos três quilómet-
ros a paisagem vai ser agreste e sem 
qualquer obra de arte relevante. Mas 
há túneis, construídos num século 
em que não havia electricidade, nem 
máquinas, nem nada... 

Ferrobus na Ponte de Poyo Valiente - www.panoramico.com                                                                                Ponte de Poyo Valiente © Ricardo Ferreira     

A rota dos túneis
Fregeneda - Barca d’Alva

2ª Parte
por Ricardo Ferreira
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Surge logo a seguir ao sete, o túnel oito 
com 86 metros, a linha desvia-se ligei-
ramente do Águeda, parece o Oeste! 
São enormes vales que a linha cortou 
e que a natureza agora tenta repor, 
apoderando-se da mesma. Em curvas 
e contra-curvas junta-se novamente 
ao Águeda e ao fundo já se avista o 
pequeno túnel número nove, encaixa-
do sobre rochedos. Como o grupo se 
dispersou e alguns ficaram para trás, 

são os da frente que decidem que é 
aqui no túnel nove que se vai deliciar o 
estômago. O grupo vai-se juntando e é 
à sombra do túnel que se faz dos carris 
um agradável apoio para quem sente 
o corpo a pedir comida e descanso. 
Daqui temos uma perspectiva perfeita 
por onde ainda vamos caminhar e já 
faltam, infelizmente, menos de nove 
quilómetros até ao rio douro. São ago-
ra 14.06h e retoma-se a descida, sem-

pre ao lado do Águeda. 

O percurso continua a ser realizado 
frequentes vezes, é evidente um car-
reiro que a natureza tem dificuldade 
em repor. São pessoas do tempo que 
por aqui passam, pessoas que vem 
de longe, das vilas e das cidades, que 
procuram aqui a liberdade, a tranquili-
dade e a naturalidade que a fauna lhes 
oferece. Há quem também se aventure 
em “bicloneta”, mas perante o estado 
actual da via não é de todo aconsel-
hável.    

Túnel dez, uma longa curva à esquerda 
com um pequeno pontão metálico e 
sucessivamente o túnel onze, também 
ele pequeno. Este tem seguramente 
aspecto de gruta, nenhum retoque em 
pedra lhe foi oferecido à sua entrada, 
ao contrário do que aconteceu nos que 
já ultrapassámos. Logo adiante o túnel 
doze com perto de 150 metros e à 
saída deste, a maior ponte do trajecto 
além da internacional, Puente Arroyo 
del Lugar com quase 140 metros de 
comprimento e 60 de altura. É majes-
tosa! As suas extremidades construí-
das em pedra apresentam pequenos 
arcos, que suportam o resto da estru-
tura metálica. É provavelmente a que 
aparenta pior estado de conservação, 
os seus passadiços de madeira estão 
parcialmente destruídos. O que fasci-
na neste percurso é de facto a sua 

O almoço e descanso foi acompanhado com esta visão © Ricardo Ferreira

Aproximação ao túnel número 9 © Ricardo Ferreira
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rudimentar característica de uma linha 
férrea tirada de um filme de Western, 
construída no meio de nenhures e com 
um único destino, o infinito.

Os túneis continuam a suceder-se sem 
igual, para alguns sempre iguais, para 
outros diferentes. Agora vem o treze 
com 136 metros e depois o catorze 
com 134, avisa o senhor dos papéis. 
As colinas continuam a nascer desen-
hadas e as poucas nuvens pintadas. O 
Águeda continua ali, ora se afasta ora 
se junta. E agora encontramos uma 
passagem de nível com um caminho no 
meio do nada, que aparenta dirigir-se 
até ao Águeda. E ainda aqui está a casa 
da guarda da passagem de nível... por 
mais ridícula que é justificada a sua ex-
istência. 

E bem ao longe já se avista nova ponte. 
Mas antes dessa, vem o túnel quinze e 
logo adiante outra grande ponte me-
tálica, Puente de Los Pollos com 135 
metros de comprimento e 50 de altura. 
A sua estrutura é parecida com a ante-
rior, não possuindo neste caso os arcos 
na parte construída em pedra. Há quem 
sonhe e procure imaginar um comboio 
aqui, o seu ruído, o seu sentido. Os 
mesmos que não se importavam de ter 
nascido mais cedo para o desfrutar de 
uma viagem em El Ferrobus. 

A seguir ao túnel dezasseis, o terceiro 
maior do trajecto, surge a pequena 
ponte avistada lá atrás. Alguém achou 
que se devia chamar Los Riscos, tem 
71 metros de comprimento e 19 de al-
tura. É a que aparenta melhor estado, 
possuindo os passadiços bem con-
servados, não apresentando por isso 
qualquer dificuldade no seu atravessa-
mento. Daqui também se obtém uma 
bela perspectiva para o vale, enquad-
rando também na fotografia a última 

ponte atravessada... parece uma ma-
quete! 

Logo depois da ponte, apresenta-se 
o túnel dezassete. A partir de agora 
a paisagem vai mudar radicalmente, 
deixando de ser tão agreste e surgindo 
adiante o primeiro mosaico típico do 
douro internacional, com as conheci-
das amendoeiras e as vinhas junto a 
Barca d’Alva. Faltam quatro quilómet-
ros e o Águeda aumenta cada vez mais 
o seu volume, adivinhando a aproxi-
mação ao douro. 

Agora surge o pequeno túnel dezoito 
em curva, só a sua sombra permite 
que a vegetação não se apodere da 
linha. Todos os túneis são procurados 
por pequenas aves, como por exemplo 
as andorinhas que constroem aqui os 
seus ninhos. Tirando os primeiros tú-
neis mais longos e inseridos sobre os 
penedos, estes últimos apresentam-se 
sobre melhores condições.

A multidão está agora novamente 
dispersa ao longo de quase quatro 
quilómetros. Há quem demore nas 
travessias das pontes e há aqueles que 
gostam de admirar todo o cenário. As 
pernas estão cada vez mais pesadas e 
o sol roda cada vez mais para oeste. 
Apesar das dificuldades, ninguém 

Puente Arroyo del Lugar © Ricardo Ferreira

Puente de Los Pollos © Ricardo Ferreira
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se lembra que elas existem e ninguém 
se deixa para trás, tudo está a correr 
dentro das normalidades. Continuam 
as curvas e as encostas, já se avistam 
as grandes quintas que dão destaque a 
Portugal. A linha enferrujada continua 

assente sobre calhaus e desce a toda 
a velocidade, vencendo um desnível 
superior a 300 metros em dezassete 
quilómetros. Avista-se o enorme Pene-
do Durão e em baixo o rio douro junto 
a Barca d’Alva, incluindo as pontes in-

ternacionais. Logo a seguir, a penúl-
tima ponte do trajecto, Puente de Las 
Almas. Toda em plataforma metálica e 
é assente sobre três pilares que lhe dão 
quase 135 metros de comprimento. 

Todo este conjunto, ponte de Las Al-
mas e pontes internacionais, túneis, rio 
Águeda e Douro, Penedo Durão, as vin-
has e o mosaico, formam um cenário 
deslumbrante… é o douro internacio-
nal!

Mas ainda falta um quilómetro. De-
pois da ponte, o túnel dezanove que é 
atravessado pela estrada que liga Barca 
d’Alva a Fregeneda. Da saída dele para 
o último túnel nada há para ver. Como 
o grupo se dispersou e quem possui 
lanterna vem mais atrás, o túnel vinte 
pode ser um problema. São apenas 
239 metros, no entanto é completa-
mente em curva e bem no seu interior 
é impossível destacar o que estamos a 
pisar. Foi a apalpar as húmidas traves-
sas de madeira que a saída surgiu e 
logo a seguir a ponte internacional so

A paisagem à saída do túnel dezoito já se encontra diferente © Ricardo Ferreira

Puente de Los Riscos, ao fundo a ponte de Los Pollos © Ricardo Ferreira
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Ponte internacional sobre o rio Águeda, ao lado direito o rio douro © Ricardo Ferreira

bre o rio Águeda. A casa da guarda civil 
ainda aqui está, tanto do lado Espanhol 
como do Português e durante décadas 
estiveram sempre aqui presentes dois 
homens fardados. As placas presentes, 
hoje enferrujadas, separam Portugal e 
Espanha, a ponte tem 184 metros e o 
passadiço é agora completamente me-
tálico, não apresentado qualquer difi-
culdade no seu atravessamento. Avis-
tam-se várias embarcações, o cenário é 
ideal para o lazer. 

Uma curva à esquerda e às 16.46h, 
mais de seis horas depois da saída de 
Fregeneda, surge a estação até aqui 
procurada, Barca d’Alva. Primeiro as 
agulhas, logo ao lado direito o antigo 
depósito de locomotivas que encaixava 
três linhas, onde a exemplo as fume-
gantes 030 e as 230 invertiam a sua 
marcha de regresso a Fregeneda e ao 
Porto, respectivamente. A estação 
ainda se lembra das 1400 e das Schin-
dler, foi quando elas de cá saíram em 
1988 que Barca d’Alva perdeu. Per-
deu o comboio que a ajudou a nascer, 

Puente de Las Almas e o cenário do douro internacional © Ricardo Ferreira

perdeu comércio e turistas, ganhou o 
sossego. É um comboio que tem desa-
parecido vítima da evolução das redes 
rodoviárias e dos diferentes estilos de 
vida da sociedade. A estação está triste 

e vandalizada, mas em tempos foi im-
ponente e fazia marcar a força de Por-
tugal a quem cá entrasse. É enorme e 
ainda não deixou que lhe retirassem a 
sua identificação. Menos destacado, 
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aparece o gabinete de “Grande Veloci-
dade”, hoje completamente destruído. 
O gabinete do chefe também se apre-
senta sobre as mesmas condições, era 
ele que dava partida ao comboio que 
daqui a Fregeneda demorava mais de 
25 minutos. A estação tinha três lin-
has de cruzamento, mais uma para o 
cais de mercadorias, hoje apresentam-
se completamente cobertas por lixo 
e vegetação. Vão-se tirando umas fo-
tografias aqui e outras ali, registando-
se os retalhos duma estação cada vez 
mais esquecida. 

A solução para Barca d’Alva é aquilo 
que vemos frequentemente nas notí-
cias, a aposta num serviço turístico de 
qualidade. E aí ninguém se engana, a 
zona e a linha têm efectivamente um 
potencial completamente desaproveit-
ado e em favorecimento do turismo ro-
doviário e náutico. Mas é o lado Espan-
hol que apresenta grandes dificuldades 
para se avançar, a linha precisa de um 

retoque profundo nas pontes e túneis. 
Interesses em valorizar a extraordinária 
obra existem dos dois lados da fron-
teira, já condições financeiras nem por 
isso. Mais cedo ou mais tarde, espere-
mos que essa data veja sobretudo a luz 
do dia. 

E enquanto os que ficaram para trás 
não chegam, as diversas esplanadas 
presentes um pouco à frente da esta-
ção chamam para aliviar o pesado cor-
po e beber alguma coisa, ao ritmo do 
rio douro logo ali à frente e diante de 

Estação de Barca d’Alva © Ricardo Ferreira

uma tranquilidade que só Barca d’Alva 
transmite. Ainda assim, a zona é bem 
movimentada por turistas, não fosse o 
douro internacional uma marca mun-
dial.

Regresso à estação para a foto de grupo 
e aqui se despede de todos aqueles que 
seguem para outras paragens que não 
o Porto, esperando que num futuro nos 
juntemos novamente. Um agradeci-
mento a todos da minha parte! Ficou 
sobretudo bem presente o desejo de 
aqui voltar. 

E estas foram nada mais que umas 
curtas linhas deixadas, que em curvas 
e contra-curvas tentaram reproduzir 
um cartão-de-visita. Exagero ou talvez 
não, pouca capacidade possuem de de-
scrição e muito ficou certamente por 
apresentar, melhor mesmo é se aven-
turar sobre este património único do 
século XIX. Património que é de todos! 
Dos que foram porque usando a sua 
força deixaram aqui presentes todo o 
suor e lágrimas. Dos que estão que de-
vem desfrutar e manter o que os que 
foram deixaram. E dos que ainda virão 
que possuem o dever de imortalizar 
uma das obras mais arrojadas de toda 
a península ibérica! 

Ferrobus na estação de Barca d’Alva - www.drehscheibe-foren.de/foren © Werner Hardmeier

Com vida...

Sem vida... não deixem morrer!
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Todos os anos, no mês de Janeiro e/
ou Fevereiro, o grupo de entusiastas 
inglêses “Portuguese Traction Group” 
organiza um passeio pelas linhas fer-
roviárias portuguesas.

Estas viagens proporcionam uma 
oportunidade única tanto aos turistas 
que embarcam nos seus comboios – 
que podem viajar, de janela aberta, 
em sítios onde tal já não é possível – 
como aos trainspotters – que têm a 
oportunidade de capturarem imagens 
que, hoje em dia, com a “automotor-
ização” da grande maioria do sector 
de passageiros, é impossível obter no 
dia-a-dia.

O passeio deste ano foi baptizado 
“More «Sines» of the Times”, e dedi-
cado à memória de John Duff, um cli-
ente da PTG que esteve presente em 
todos os passeios que a empresa fez 
em Portugal, vitimado por um cancro 
em Julho do ano passado.

Com as perspectivas de comboios de 
locomotiva e carruagens em sítios 
onde tal já não circula no dia-a-dia, de-
cidi fazer-me aos quatro dias.

Sexta, 4 de Fevereiro
Para este dia, o comboio, com a 1413 
à cabeça duma composição de duas 
carruagens-salão de 2ª classe (22-40 
064 e 22-40 010) e a carruagem-bar 
da CP-Regional (85-40 015), faria a 
viagem desde Porto-Campanhã até à 
Plataforma de Cacia, seguindo daí para 
o porto de Aveiro.

Regressando depois a Cacia, a com-
posição desceu até ao Entroncamento, 
com os turistas a aproveitarem a pausa 
para visitarem o Museu Nacional Fer-
roviário. O dia acabou com o comboio 
a levá-los até Tomar.

Para este dia, a minha prioridade era 
apenas e só uma: o ramal do porto de 

Aveiro. Assim, de manhãzinha cedo, 
rumei à Veneza portuguesa. 

O plano, basicamente, era apanhá-lo à 
ida e à vinda sensivelmente na mesma 
zona – mesmo sabendo que a ida ia ser 
contraluz. Assim, acabei por me posi-
cionar numa ponte que passava por 
cima dum dos braços da ria, paralela 
ao ramal (onde ainda deu para uma 
fotografia miserável ao atrasadíssimo 
92224 proveniente de Martingança, 
com a 1903 a carregar vagões-platafor-
ma com paletes de cimento), onde se 
captou a passagem, dentro do horário, 
a composição nº 13832/3, rumo às lin-
has do Porto de Aveiro.

Após um pulinho a essas mesmas lin-
has, para se ver a chegada do comboio, 
regressou-se à mesma ponte para se 
fotografar o regresso, desta feita, do 
13834/5 Terminal do Porto de Aveiro 
– Plataforma de Cacia.

Deu-se mais um pulinho, desta feita, à 

Comboio Porto de Sines - Funcheira, prestes a partir - © João Cunha

PTG Tours
“More «Sines» of the Times”

por Carlos Loução
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Plataforma de Cacia, para se capturar a 
chegada e a manobra da composição, 
que partiria rumo ao Entroncamen-
to uma meia hora depois, e partiu-
se rumo à zona de Aradas, perto de 
Aveiro, para se apanhar novamente 
esse comboio, o 13836 Plataforma de 
Cacia – Entroncamento, que passou 
com uns minutos de atraso.

Com a tarefa para o dia concluída, 
optou-se por esperar um pouco pela 
passagem do 92228 Plataforma de Ca-
cia – Pampilhosa, com a já vista 1903 
à cabeça. E com isto, terminou-se o 
primeiro dia.

Sábado, 5 de Fevereiro
No sábado o comboio do PTG retor-
naria ao Entroncamento. Porém, desta 
vez, a locomotiva titular era a 1554, 
seguindo a 1413 a reboque.

Do Entroncamento, a composição 
seguiu para a Central do Pego sempre 
com a 1554 a traccionar, retornando 
novamente ao Entroncamento – desta 
feita, com a 1413 à cabeça.

Aí, retiraram-se as duas locomotivas e 
coube a vez à 1551 de levar o comboio 
até ao Poceirão onde, mais uma vez, a 

máquina foi trocada. E foi com a 1907 
à cabeça e a 1568 a reboque que o PTG 
chegou a Praias do Sado. Aqui houve 
uma mudança de planos, pois o que 
estava previsto era que fosse a 1550 a 
levar a composição até Sines. Porém, 
foi à mesma a 1907 a ter esse papel. E 
essa alteração teria implicações no dia 
seguinte.

Neste dia, não me foi possível juntar-
me à perseguição logo de manhã, o 
que fez com que não pudesse apanhar 
a marcha à Central do Pego. Assim, o 

meu segundo dia do PTG iniciou-se 
junto à estação de Agolada, na Linha 
de Vendas Novas, com uma foto ao 
13842/3 Entroncamento – Poceirão.

Um sprint ainda permitiu chegar a 
Coruche antes do comboio (permitin-
do uma foto apenas para o registo) e 
chegou-se à Quinta Grande com tem-
po de sobra, especialmente porque o 
13842/3 tinha previsto dez minutos de 
paragem em Coruche.

Quando finalmente arrancaram, os in-
gleses iam com um atraso na ordem 
dos seis minutos, o que nos fez, aí 
sim, sprintar a bem sprintar até à zona 
de Vidigal, antes da Concordância de 
Bombel, conseguindo chegar ao local 
pretendido um escasso par de minutos 
antes da 1551 e das três carruagens. 
E daí se seguiu até ao Poceirão, já nas 
calmas.

Nessa zona, como seria de esperar, a 
confusão era enorme, com a platafor-
ma central da estação cheia de entu-
siastas, tanto britânicos como portu-
gueses.

Depois de mais um par de fotos para 
o registo, seguiu-se para a zona das 
Pontes, onde se esperou pelo 13861/0 
Poceirão – Praias do Sado. No entanto, 
como a manobra de acoplagem das 
máquinas acabou por demorar mais 
que o previsto, o comboio partiu do 
Poceirão com cerca de 25 minutos de 

PTG na triagem do Porto de Aveiro - © Ricardo Ferreira     

PTG Tours no ramal da Central do Pego - © Ricardo Quinas
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atraso.

De seguida, finalizou-se o dia na ponte 
da Marateca, no antigo percurso da 
(então) Linha do Sado ainda antes de 
existir a ligação ao Poceirão e à Linha 
do Alentejo, com uma vista magnífica 
para a ponte que, actualmente, per-
mite ao caminho-de-ferro ultrapassar 
a ribeira da Marateca. E foi daí que, 
entretanto, se viu passar uma UTE 
com o 23702 Faro – Setúbal, a 4715 
com o 81830 Terminal XXI – Terminal 
de Mercadorias da Bobadela e um CPA 
4000 com o 182/3 Faro – Porto-Cam-
panhã, até que, finalmente, e depois 
duma espécie de “engarrafamento” 
em Águas de Moura, a 1907 lá surgiu 
com o 13863 Praias do Sado – Porto de 
Sines, atrasada cerca de meia hora em 
relação ao horário oficial, seguida, es-
tranhamente, por uma 1900 isolada. E, 
com as fotos à nez-cassé, encerraram-
se as hostilidades do segundo dia.

Domingo, 6 de Fevereiro
Para o terceiro dia, estava previsto ser 
a 1907 a traccionar o comboio até à 
Funcheira, mas como as voltas havi-
am sido trocadas em Praias do Sado, 
esse trabalho acabou por pertencer à 

1568.

Aí chegado, passou a ser a 1907 a re-
sponsável por levar a composição até 
às Minas de Neves-Corvo. Depois da 
habitual paragem para a fotografia, a 
1568 voltou a ligar os motores e trouxe 
o comboio de volta ao Poceirão, onde 
se efectuaria mais uma troca de loco-
motivas.

Voltou a ser a 1551 a levar os ingleses, 
via Ponte 25 de Abril, até ao Entron-
camento, onde a 1413, mais uma vez, 

foi atrelada à cauda da composição. 
Finalmente, o término do dia seria na 
estação de Tomar.

A manhã começou nas linhas do Porto 
de Sines, com algumas fotos à com-
posição a postos a partir, para, de 
seguida, o grande grupo de spotters 
que se juntou nesse dia se precipitar 
para a zona antes da estação da Ra-
quete, de forma a captar-se uma ima-
gem em plena linha do 13868/9 Porto 
de Sines – Funcheira.

De seguida, seguiu-se para a passagem 
superior antes da estação de Alvalade, 
onde, antes da passagem do PTG (com 
uma mão-cheia de minutos de atraso), 
ainda se assistiu à passagem do 180/1 
Porto-Campanhã – Faro, efectuado 
pelo CPA 4010.

O ponto seguinte foi a zona do Ramal 
de Neves-Corvo, perto do IP2, onde 
cada um se posicionou para a passa-
gem do 13870/1 Funcheira – Minas 
de Neves-Corvo, a única oportunidade 
do dia de se ver a 1907 a traccionar o 
comboio. E, com esse cromo obtido, 
passou-se pela estação de Ourique, 
pois o 96225/6 Somincor – Minas de 
Neves-Corvo para transporte de areia, 
com a 1901, encontrava-se lá parado 
à espera do regresso do comboio do 
PTG.

Depois de mais um par de fotos, para 
o registo, seguiu-se para as imediações 

O PTG no ramal de Tomar - © João Joaquim

Comboio Praias Sado - Porto de Sines, na ponte da Marateca - © Carlos Loução
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da aldeia dos Aivados, ainda dentro da 
freguesia de Castro Verde, e com uma 
magnífica paisagem bucólica como 
pano de fundo. Foi de lá que se as-
sistiu às passagens do 13872/3 Minas 
de Neves-Corvo – Poceirão, desta feita 
com a 1568 à cabeça, com cerca de 
vinte minutos de atraso, e do especial 
da Somincor para as minas.

Com mais esse desafio superado, era 
tempo de mudarmos de ares – para 
bem longe, para uma zona entre Canal 
Caveira e Grândola. Foi lá que o cap-
turámos novamente, com o relógio 
a marcar 14h e com o comboio com 
mais algum atraso do que o que saíra 
das Minas.

Aí, a companhia dividiu-se. Uns quiser-
am arriscar na zona do Monte Novo-
Palma (mesmo sendo muito à justa 
em termos de tempo), outros prefer-
iram jogar pelo seguro e apanhá-lo já 
na Concordância da Agualva, bastante 
próximo do destino do comboio. E 
o que é certo é que cada grupo con-
seguiu os seus intentos, mesmo que à 
justa.

Para finalizar o dia, faltava uma fo-
tografia ao 13875/4, que iria ligar o 
Poceirão ao Entroncamento, via “Eixo 
Norte-Sul”, e a última circulação do 

dia.

Para esta marcha, escolheu-se a zona 
da Penalva por ter um bom posiciona-
mento em relação ao Sol. Com o avan-
çar dos minutos, percebeu-se que algo 
não batia certo, por causa das agulhas, 
que estavam feitas de forma a passar 
algo duma linha para a outra. Esperou-
se, esperou-se… e, quase vinte minutos 
depois do previsto, surgiu a 1551 com 
as três carruagens, a circular em con-
travia! Após se fotografar a passagem 
da composição pela agulha, e do com-

boio seguir, desta feita, na linha cor-
recta, questionou-se o porquê daquela 
manobra, até que, dois minutos de-
pois, o motivo passou por nós: uma 
automotora da Fertagus – o 14228/9 
Setúbal – Roma-Areeiro. E com aquele 
registo, acabou-se o terceiro dia.

Segunda, 7 de Fevereiro
Este último dia, em termos de circula-
ções, foi mais poupado. A composição 
saiu de Tomar rumo ao Entroncamen-
to, onde a 1551, que ainda se encon-
trava acoplada à cauda do comboio, 
foi retirada.

Daí, o comboio liderado pela 1413 
partiu rumo ao Ramal de Cáceres e à 
estação fronteiriça de Marvão-Beirã. 
Depois de os participantes terem al-
moçado e passeado pela zona, o com-
boio regressou ao Entroncamento.

Uma hora depois, a composição enc-
etou a sua derradeira viagem, rumo à 
estação de Porto-Campanhã.

Tal como no primeiro dia, saí de casa 
apenas com uma ideia: apanhar o 
comboio no Ramal de Cáceres, em 
memória dos tempos em que os re-
gionais com término na Beirã eram 
efectuados com locomotiva e carrua-
gens.

Assim, parti rumo à zona de Castelo 
de Vide, mais especificamente em di-

Photo-stop em Panóias - © Valério dos Santos

PTG na contra-via, entre Setúbal e Penalva - © Marco Vicente
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recção à ponte sobre a ribeira de Vide, 
onde ainda tive de esperar algum 
tempo. Finalmente, com alguns (não 
muitos) minutos de atraso, começou 
a ouvir-se o silvo da 1411. Momen-
tos depois foi, finalmente, possível 
fotografar o 13847 Entroncamento – 
Marvão-Beirã.

Com um desvio pela estação de desti-
no, para se registar a composição par-
ada, foi tempo de correr até Alpalhão, 
onde o IP2 passa por cima da linha. Foi 
daí que se fotografou o 13848 Marvão-
Beirã – Entroncamento. Aproveitando 
que o comboio tinha planeada uma 
paragem em Vale do Peso, apostou-se 
em ir até à estação e registar-se lá o 
mesmo. Porém, à chegada, constatou-
se com desagrado que a composição, 
por via do atraso com que circulava, 
não efectuou essa paragem – nem se-
quer já se viu rasto do comboio.

Como, daí em diante, já só se con-
seguiria o reencontro com a com-
posição em território electrificado, dei 
por concluída a minha perseguição ao 
PTG.

Um agradecimento
Existe muita gente a quem eu não pos-
so deixar de agradecer pela ajuda e 
pela companhia durante estes quatro 
dias. Sem qualquer ordem em especial, 

um abraço sentido ao Pedro Sabino, 
Ricardo Ferreira, José Sousa, António 
Pombo, Sérgio Santos, Bruno Sousa, 
João Balseiro, Eduardo Guimarães, 
Gonçalo Ribera, João Cunha, Pedro 
André, Marco Vicente, Tiago Ferreira, 
João Lourenço, João Joaquim, Ricardo 
Quinas, Valério Santos… e a alguém 
de que eu me possa ter esquecido – a 
quem eu peço desculpas.

No entanto, há alguém que eu tenho 
de destacar. Um agradecimento espe-
cial ao Andrew Donnelly, da PTG Tours, 
pelas informações durante as viagens, 
que permitiram saber onde se en-
contravam os comboios, permitindo-
nos ter tempo para chegar aos spots 
planeados – para além de continuar 
a batalhar, ano após ano, para a ma-
nutenção destes passeios, após verda-
deiras batalhas negociais com a CP.

Cheers!
Comboio Entroncamento - Marvão-Beirã - © Carlos Loução

Comboio em frente à imponente estação de Marvão - © Ricardo Quinas
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Tal como referida na edição de Janeiro 
da Trainspoter, hoje continuamos a 
analisar os melhores locais da Linha do 
Sul. A segunda parte deste artigo terá 
uns moldes ligeiramente diferentes da 
primeira parte.

Sendo a Serra Algarvia um local menos 
conhecido e onde é necessária uma 
maior navegação, optámos por uma 
descrição mais exaustiva. Agora vamos 
analisar de uma forma menos detal-
hada os melhores locais de spotting 
entre o Zambujal e a Funcheira. 

O Zambujal (Ponto A), é o primeiro sítio 
a ser retratado. Dado o acesso a partir 
do antigo canal de via estar mais ou 
menos interdito (a circulação sobre a 
ponte da Ribeira da Marateca é possív-
el, mas não aconselhável por questões 
de segurança), a entrada na Herdade 
poderá ser feita junto da EN10, percor-
rendo cerca de 5km até chegarmos à 
passagem superior.

Verifica-se no local que temos 2 ân-
gulos razoáveis nos dois sentidos, que 
permitem fazer um bom enquadra-
mento em relação ao local onde a 
passagem até inserida, de preferência 
para o lado sul. É uma alternativa ao 
viaduto de Águas de Moura, embora 
não ofereça a mesma panorâmica.

Até Alcácer do Sal, a linha atravessa os 
arrozais do Vale do Sado. Neste troço 
há salientar 3 locais: Monte Novo – 
Palma, no sentido ascendente (no 
lado sul junto da Estação, no Ponto 
B), e perto da entrada da Estação de 
Alcácer do Sal 2 Locais: o primeiro de 
acesso condicionado a veículos todo-
o-terreno (o acesso faz-se pouco de-
pois do nó do IC1 para Alcácer, virando 
no bairro existente no lado esquerdo, 
e passando o viaduto sobre o IC1, 
seguindo depois um caminho de terra 
batida, não estando representado no 
mapa, mas um pouco acima do Ponto 
C), com um panorama razoável no lado 

Norte); o segundo ponto é a Zona dos 
Arrozais (Ponto C) mesmo à entrada da 
estação, de acesso simples, e que per-
mite panorâmicas nos dois sentidos.

Este spot é mais aconselhado nos me-
ses de Verão, na época da colheita 
do Arroz (Julho a Setembro), em que 
a paisagem é predominantemente 
verde, e no lado direito, de modo a 
apanhar o Vale do Sado.

O acesso faz-se através do nó do IC1 
para a estação. Saído do IC1, vira-se 
para a esquerda, passando a passa-
gem superior existente no local e pas-
sados 100, encontramos um caminho 
de terra batia.

No Inverno, devido à lama, não é acon-
selhável a utilização de veículos neste 
caminho, pelo que terá que seguir 
esse caminho a pé. As melhores fo-
tografias são feitas ao início da manhã 
(lado direito), e ao fim do dia (no lado 
esquerdo), beneficiando da mistura de 

Comboio de Biodiesel no Zambujal, Ponto A © Tiago Ferreira     
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cores que esta paisagem, mais o mate-
rial circulante, proporciona.

A seguir a Alcácer, até à entrada de 
Grândola, a paisagem irá mudar, ent-
rando a linha num troço mais fechado, 
atravessando solos arenosos. O único 
local a registar é Vale do Guizo. Neste 
local, (Ponto D) podemos escolher 
duas opções: a passagem superior, na 
estrada para a aldeia de Vale do Guizo, 
algo fechada no lado, e aconselhada 
apenas para composições curtas na 
parte da manhã, dado que o lado sul 
e o lado norte durante a tarde, esta-
rem sempre à sombra, o que prejudica 
a qualidade da fotografia; ou cerca de 
200m antes, junto a uma unidade de 
extracção de Areias.

Comboio de contentores no Monte Novo, ponto B - © João Cunha     

© João Lourenço
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Neste local, o espaço é mais aberto, 
permitindo apanhar as circulações de 
uma forma razoável nos dois sentidos, 
principalmente no lado norte. Estando 
numa curva larga, permite enquadrar 
com o tipo de paisagem desta zona. O 
único senão é o acesso. Terá que ser 
deixado o veículo junto do IC1, cerca 
de 200m antes do cruzamento para 
Vale do Guizo, atravessando depois o 
Pinhal, sempre em solo arenoso até 
encontrar a via, passados 400m. Os 
dias nebulosos são os mais indicados 
para fotografar neste local, sendo ide-
al para composições de maior compri-
mento (como comboios de transporte 
de contentores ou de minério).

A partir de Grândola Norte até Canal 
Caveira, a linha começa a encontrar 
a paisagem mais tipicamente alente-
jana, sendo a linha menos fechada e 
com mais pontos de interesse.

Nesta zona existem 3 passagens supe-
riores, que no conjunto formam um 
dos melhores locais de spotting na 
Linha do Sul: as duas primeiras pas-
sagens existentes a sul de Grândola, e 
a primeira passagem à saída de Canal 
Caveira. A primeira passagem, situ-
ada cerca de 3km a sul de Grândola, 
(Ponto E, seguindo sempre o IC1, ao 
encontrar um caminho recentemente 
asfaltado, virando à direita) é das pou-
cas que permitem um bom ângulo nos 
dois sentidos ao longo do dia.

O lado norte, mais indicado para a 
parte da manhã é uma recta com uma 
curva ao fundo, permitindo colocar 
mais paisagem do que na passagem 
anterior. 

O lado Sul, mais indicado para a parte 
da tarde é um dos poucos locais para 
fotografar circulações ascendentes, 
encontrando já uma curva a flectir 
para o lado esquerdo.

O segundo viaduto (Ponto F, indicado 
no canto superior), localizado pouco 
antes da entrada da Estação de Canal 
Caveira é aconselhado para todo o tipo 
de comboios. No sentido descendente, 
apanha uma curva larga para fora, o 
lado sul é muito fechado pelo que não 
é aconselhável.

À saída da estação de Canal Caveira, 
antes da passagem superior do IC1, 
existe uma outra passagem (Ponto F, 
indicado no canto inferior), que per-
mite apanhar durante a manhã, os 
comboios descendentes, enquadran-
do com o caserio branco do pequeno 
povoado.

A partir deste ponto, até depois da 
passagem da Serra Algarvia, a linha 
afasta-se um pouco do IC1, embora até 
ao Montenegro ainda o acompanhe a 
uma distância razoável.

Até à Azinheira dos Barros a linha en-
tra numa fase mais fechada e de difí-
cil acesso, pelo que só a partir deste 
ponto é que é possível acompanhar de 
perto a linha.

A passagem superior perto de Azinhei-
ra dos Barros (Ponto G), situada antes 
do apeadeiro com o mesmo nome, é 
um dos mais famosos locais de toda a 
linha do Sul. O seu fácil acesso, (Saída 
do IC1, atravessando a pequena vila no 
lado direito, e continuando ate à estra-
da desembocar na passagem passados 
500m), e as suas excelentes condições 
naturais no lado Norte, permitem faz-
er fotografia de muito boa qualidade 
durante a parte da manhã.

Embora seja um local muito “batido”, 
o enquadramento a ser realizado pode 
ser efectuado de diversas maneiras, 
sendo mais ou menos panorâmico, 
tendo em conta a curva larga que de-

Comboio de minério em Vale do Guizo, ponto D - © Tiago Ferreira     

Os arrozais de Alcácer do Sal, ponto C - © Tiago Ferreira     
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screve a via e o modo como a com-
posição se insere na paisagem, depen-
dendo do seu tamanho.

Aconselha-se que se faça uma maior 
panorâmica possível de todo o espaço 
existente.

Entre a Azinheira dos Barros e o Lous-
al, a linha atravessa um pequeno vale, 
encontrando-se algo entrincheirada, 
pelo que não há locais a realçar.

No Lousal, a linha volta a encontrar 
um espaço mais aberto, podendo-se 
aproveitar a passagem superior de 
acesso à pequena vila mineira (Ponto 
H), podendo ser captado um ambi-
ente mais panorâmico, aproveitando 
os montes que rodeiam a povoação 
no lado norte (o lado sul é fechado e 
encontra-se quase sempre em contra-
luz), ou descendo um pouco (cerca de 
300m), e aproveitando o viaduto exis-
tente no lado sul da estação.

Aqui podem ser feitas fotografias a 
apanhar as composições mais de fr-
ente, ou na recta existente junto do 

viaduto. Tal como nos locais anteri-
ores, a parte da manhã é a melhor 
altura para aproveitar estes local na 
melhor forma.

A partir da concordância de Ermidas 
– Sado, a linha, tal como a paisagem 
em si, vão apresentar novas caracterís-
ticas. A via passa a ser dupla as circu-

Comboio de contentores na Azinheira dos Barros, ponto G - © Tiago Ferreira     

Comboio de areia em Canal Caveira, ponto F - © Tiago Ferreira     
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lações são me menor número, e entra-
mos numa região em que já predomina 
as searas alentejanas.

Como se trata de uma via dupla, isso 
levará a um novo critério de escolha 
em relação aos locais de spotting.

A posição dos postes de Catenária le-
vará a que seja preferível os locais com 
a via em curva, pelo que existem dois 
pontos a realçar e a analisar: Alvalade 
e Torre Vã.

Em Alvalade, existem duas hipóteses: 
o viaduto existente junto da povoa-
ção (para circulações ascendentes) e a 
passagem superior situada na estrada 
de acesso à localidade a partir do IC1 
(Ponto I, situado no lado norte da Es-
tação).

Comboio pendular passando no viaduto do Lousal, ponto H - © Tiago Ferreira     

© João Lourenço
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O viaduto de Alvalade, apesar da sua 
posição, tem painéis transparentes ao 
longo de toda a sua extensão, prejudi-
cando o enquadramento da fotografia, 
evitando que sejam realçadas as com-
posições que nele circula no sentido 
ascendente.

A passagem superior é indicada para 
circulações descendentes na parte da 
manhã, mas a existência de vegetação 
no lado esquerdo, pode complicar um 
pouco o enquadramento e panorâmi-
ca desejada no local. Por isso, a melhor 
alternativa e a mais interessante seja 
mesmo a zona a norte da Torre Vã.

Existem neste local (Ponto J), uma sé-
rie de passagens superiores que per-
mitem apanhar em curva, e efectuar 
excelentes enquadramentos desde 
que a posição dos postes de catenária 
possa prejudicar.

O acesso pode ser feito a partir de 
Alvalade, seguindo para sul, e é ideal 
para apanhar, no sentido descendente 
as composições de minério ou o Alfa 
Pendular.

Pouco depois, junto da estação da 
Torre Vã, a via dupla acaba, esperando 
por uma variante alternativa à Serra 
Algarvia há muito desejada.

As searas dão lugar a uma paisagem 
com vegetação mais densa, a adivin-
har que a Serra Algarvia, já não está 
muito longe. Até à Funcheira, ponto de 
chegada deste artigo, ainda temos a 

zona do antigo Apeadeiro/Estação do 
Montenegro como local de destaque.

Na estrada para Odemira, passando 
a passagem superior junto do antigo 
apeadeiro, cerca de 200m à frente, no 
lado esquerdo, existe um caminho de 
terra batida, em que seguindo cerca de 
400m mais à frente, dá acesso a uma 
outra passagem superior (Ponto K).

É possível fazer aqui boas imagens nos 

dois sentidos logo ao início da manhã, 
aproveitando as excelentes cores que 
tanto o solo como os campos culti-
vados desta zona provocam no local, 
além que as composições ascendentes 
não ficarão à sombra, como acontece 
no resto do dia.

Finalmente chegamos à Funcheira. A 
partir daqui, poderá seguir a primeira 
parte deste guia, se quiser continuar a 
fotografar ao longo da Linha.

Analisando toda esta zona da Linha 
do Sul, verifica-se que tal como tin-
ha sido visto a analisado na primeira 
parte deste Guia, a falta de locais para 
a captura de circulações ascendentes, 
apenas existindo três locais para tal 
(Monte Novo – Palma, primeira passa-
gem superior a sul de Grândola e Mon-
tenegro, este apenas durante a parte 
da manhã), e a predominância de lo-
cais para fotografar durante a parte da 
manhã. Isso não será um grande prob-
lema, dadas que muitas das circulações 
mais interessantes circularem ao longo 
desta parte do dia. Analisando todos 
estes locais que falámos ao longo do 
artigo, os mais recomendáveis são:

Comboio Alfa Pendular, próximo de Torre Vã, ponto J - © João Cunha

Viaduto de Alvalade, ponto I - © Tiago Ferreira     
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- Zambujal (Ponto A);

-Monte Novo – Palma (Ponto B, só cir-
culações Ascendentes);

- Arrozais a Norte de Alcácer do Sal 
(Ponto C);

- Vale do Guizo (Ponto D, com tempo 
nublado);

- Passagens superiores entre Grândola 
e Canal Caveira (Pontos E e F);

- Azinheira dos Barros (Ponto G, só cir-
culações Descendentes);

- Lousal (Ponto H, só circulações De-
scendentes);

- Torre Vã (Ponto J, conjunto de pas-
sagens superiores, no sentido Descen-
dente);

- Montenegro (Ponto K);

Olhando para todos estes locais, no-
ta-se que a maior parte dos locais 
de spotting se situam no concelho 
de Grândola, o que não é de admirar 
dado tratar-se da parte mais aberta de 
toda a Linha do Sul.

Isto será positivo, dado permitir um 
rápido e fácil acesso entre os diversos 
locais seleccionados, e um menor des-
gaste provocado ao longo do dia.

Não é necessário, contrariamente à 
primeira parte deste Guia, uma grande 
preparação ao nível de navegação, 
sendo os locais (exceptuando em Al-
cácer do Sal, mas ainda assim, perfeit-
amente perceptível) de fácil acesso e 
devidamente sinalizados, sendo ape-
nas necessário os mapas anexos a este 
Artigo, realizados a partir do Google 
Earth.

Qualquer altura do ano é boa para a 
realização de fotografias nesta região. 
No Inverno, a paisagem é predomi-
nantemente verde na Planície Alente-
jana. No Verão, o Vale do Sado está nas 
condições ideais, além do mais, tendo 
mais horas de luz solar. Para pontos de 
alimentação, junto do IC1 (como em 
Canal Caveira) existe bastante oferta, 
com preços a rondar em média os 
10€.

Finalmente não podia de deixar de 
agradecer a todos que me acompan-
haram ao longo de todos os spots e 
reconhecimentos efectuados ao lon-
go dos últimos quatro anos, ao João 
Lourenço pela elaboração dos Mapas 
deste Guia, e ao João Cunha, pelo 
apoio prestado e pelas fotografias gen-
tilmente cedidas.

Comboio vazio no Montenegro, ponto K - © Tiago Ferreira     

Comboio de areia, entre Torre Vã e Alvalade, ponto J - © João Cunha


