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Eis que chegamos a Outubro, e temos mais uma edição da Trainspotter. Esta mudança de mês traz algumas 
mudanças no panorama ferroviário português, do qual quero destacar três ou quatro pontos que me parecem 
importantes.

A Alta Velocidade continua a estar na ordem do dia. Depois de, na última campanha eleitoral, Passos Coelho ter 
prometido o cancelamento deste projecto, e de essa promessa, entretanto, ter caído por terra face aos com-
promissos previamente assumidos, neste momento estudam-se alternativas que permitam aos actuais Primei-

ro-Ministro e Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, saírem 
airosamente desta situação. Neste momento, vejo que um dos prin-
cipais problemas é a questão do nome. Chamar-se ‘TGV’, ‘Alta Ve-
locidade’, ‘Velocidade Boa’ ou ‘Comboio Que Anda Estupidamente 
Rápido’ é a mesmíssima coisa; porém, por cá, todos acham que sig-
nificam coisas diferentes, que um ‘TGV’ é diferente dum comboio de 
‘Alta Velocidade’, e por aí em diante. Andamos presos em detalhes 
e, enquanto isso, o projecto português de Alta Velocidade continua 
envolto numa total indefinição, sem se saber se teremos uma linha 
Lisboa – Madrid a passar pela Ponte 25 de Abril (agora que a Terceira 
Travessia do Tejo foi adiada ad æternum), ou Poceirão – Madrid.

E é nesse âmbito que entra a linha Sines – Elvas ao barulho. Especifi-
camente destinada a mercadorias, o Governo considerou a hipótese 

de juntar esta linha à linha de Alta Velocidade e apenas construir uma ligação, em bitola europeia, sendo usada 
quer pelos comboios de AV quer por comboios de mercadorias, para além da criação de uma nova linha Avei-
ro – Salamanca. Se esta linha não me parece uma ideia demasiado má (para além da questão da bitola, que já 
irei abordar), a primeira parece-me completamente despropositada e abstrusa. Para começar, todo o material 
circulante de mercadorias que Portugal possui está preparado, unicamente, para bitola ibérica – custaria muito 
dinheiro rebitolar / preparar todo o material circulante de mercadorias para as duas bitolas, ou, ainda, comprar 
novo material já preparado para isso; e, como se sabe, dinheiro é coisa que não abunda ali para os lados da Cal-
çada do Duque. Depois disso, existe o caso de todos os ramais de mercadorias, quer do lado português, quer do 
lado espanhol, estarem com bitola ibérica. Ter-se-ia de estar a alterar a bitola de todos eles, também (ou, pelo 
menos, dos principais), para se ter o serviço “directo” a França que se pretenderia. E, claro, existe outro factor, 
este contra a junção das infra-estruturas: o aumento brutal dos custos de manutenção de uma linha de AV em 
que lá passem mercadorias. Simplesmente, não vejo viabilidade nisso. E, no entanto, é uma ideia que tem ganho 
muitos adeptos entre os entendidos e “pseudo-especialistas” da nossa ferrovia.

Por último, a Linha de Vendas Novas prepara-se para ficar sem serviço de passageiros – pela terceira vez no seu 
historial. Depois do “aviso” de Fevereiro, desta é de vez: o serviço vai ser mesmo suspenso. Não é nada que não 
se esperasse, em abono da verdade. Tal como os suburbanos da Linha de Leixões, este serviço de passageiros, 
entre o Setil e Coruche, nasceu de uma promessa para as eleições autárquicas de 2009, e nunca pareceu ter 
grandes possibilidades de sucesso, especificamente por ter o seu início nessa estação vazia e no meio de ne-
nhures que é o Setil. Teria sido muito, mas mesmo muito mais viável colocar-se o início do serviço em Lisboa, 
ou, pelo menos, na Azambuja. Agora, quando apenas se cria as ligações sem se saber, efectivamente, quais 
as necessidades da população-alvo, a que horas necessitariam dos comboios, sem convenientes ligações de 
autocarro das povoações às estações – em suma, sem se fazer estudos convenientes à introdução dum novo 
serviço ferroviário – o resultado final só pode ser um: comboios vazios. E, em tempo de vacas magras, mesmo 
com parcecias com as já tremendamente endividadas autarquias, andar a fazer circular comboios vazios é um 
desperdício de dinheiro.

Editorial

Carlos Loução
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Notícias

© Victor de la Cruz

© João Lourenço

© Filipe Fernandes

© José Sousa

© João Joaquim

 ACIDENTE EM AREGOS
Uma pedra presente na Linha do Douro junto a Aregos no passado dia 2 de Se-
tembro provocou danos na automotora 592-042, que efectuava o IR 864 entre a 
Régua e Porto Campanhã. O acidente obrigou à supressão do IR e a automotora 
seguiu para o Porto a reboque do IR 866.
É o segundo acidente com as automotoras espanholas em Portugal, curiosamen-
te registados com a mesma automotora. Já no passado dia 5 de Janeiro a auto-
motora 592-042 havia sofrido um acidente similar junto ao Pocinho.

 CP PRETENDE ACABAR COM O SERVIÇO RODOVIÁRIO
A CP pretende acabar com o serviço rodoviário de substituição ao meio ferrovi-
ário, devido à racionalização dos custos que a empresa está obrigada a efectuar 
nos próximos tempos. A medida afectará as linhas do Tâmega, Corgo e Lousã, 
Ramal de Cantanhede e o troço Guarda - Covilhã. Foram troços de via encerrados 
recentemente com garantias de obras de remodelação da via, mas parte delas 
estão paradas e não se espera ver outro cenário diferente no futuro. A CP garan-
te que com esta medida consegue poupar 2,4 milhões de euros anuais.

 INTERCIDADES DA BEIRA BAIXA COM UTE 2240
A CP prevê a partir do dia 8 de Outubro começar a operar os Intercidades da Bei-
ra Baixa com as três UTE 2240 recentemente remodeladas para serviço IC. Inicial-
mente estavam previstas para o Alentejo, mas como o horário da Alentejo exige 
material T-200, a decisão recaiu sobre a Beira Baixa. Em condições normais, uma 
2240 perde aproximadamente 8 minutos entre a Covilhã e Lisboa em relação a 
comboio T-160; no entanto, como a marcha actual dos IC das Beira Baixa é muito 
folgada, a introdução das UTE 2240 não afectará em nada o tempo de viagem. 
Contamos desenvolver melhor o assunto na próxima Trainspotter.

 PTG EM PORTUGAL
Entre os dias 1 e 5 de Outubro, o grupo britânico PTG vai voltar a correr as terras 
portuguesas, usando, desta feita, uma Allan 0350 para duas viagens especiais. 
No dia 3, vão sair do Entroncamento às 9h05 com destino a Marvão-Beirã e re-
gressam durante a tarde ao Entroncamento. No dia 5, partem do Entroncamento 
às 9h04 em direcção a Évora, via Linha de Vendas Novas, regressando ao Entron-
camento às 16h21. Noutras ocasiões, o mesmo grupo tem recorrido à Allan VIP; 
porém, julga-se que ela já se encontra fora de serviço.

 ALTA VELOCIDADE 
O projecto de Alta Velocidade em Portugal continua a ser tema de destaque! O 
Governo tenta a todos os custos encontrar alternativas mais baratas ao projecto, 
sem perder os fundos europeus, mas, para já, continuam todas as possibilidades 
em aberto. Apesar da contenção dos projectos da área dos transportes, no mês 
de Setembro houve ainda tempo para levar novamente a debate a linha Aveiro 
- Vilar Formoso, que será um importante meio para aumentar a competitividade 
do porto de Leixões e Aveiro.
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Actualidades

UTE 2240 parte do Setil com o regional 24903 (Setil - Coruche), Maio de 2011  - © Gonçalo Magalhães

Regional Setil - Coruche em Marinhais, Maio de 2011 - © José Sousa

Fim do serviço regional na linha de Vendas Novas

A CP decidiu terminar com o serviço re-
gional entre Setil e Coruche no dia 30 
de Setembro, alegando que o serviço 
esteve longe de atingir os níveis míni-
mos de sustentabilidade. 

O serviço apresentou uma média de 
16,9 passageiros por comboio em 2009, 

14 em 2010 e 13,5 neste último ano, 
com um défice de exploração mensal 
aproximado de 30 mil euros. A CP não 
podia assim continuar a suportar um 
défice tão grande num serviço tão resi-
dual, referindo ainda que houve incum-
primento por parte das autarquias no 

pagamento acordado.

A Linha de Vendas Novas já tinha sido 
encerrada ao serviço de passageiros 
em 2005, também por falta de passa-
geiros. Em Setembro de 2009 reabriu 
ao público (desta vez apenas entre Setil 
e Coruche), com melhorias no número 
de oferta de comboios e de material 
circulante face a 2005. 

Este caso seguiu exactamente os mes-
mos contornos do serviço de Leixões. 
Em 2009, perto das eleições autárqui-
cas, as duas linhas reabrem ao serviço 
de passageiros, com estudos que indica-
vam a competitividade do serviço. Tan-
to num caso como no outro, os estudos 
ficaram muito aquém das expectativas 
e o serviço acabou, também porque fi-
caram no papel várias melhorias que de 
início foram prometidas. Neste caso as 
melhorias deveriam ter-se focado so-
bretudo em levar o comboio directo ao 
centro de Lisboa em 1h10. Devido à fra-
ca densidade populacional da zona que 
a linha atravessa, aliada à opção pelo 
transbordo no Setil, o serviço só teria o 
fracasso como destino!
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Este ano em matéria de obras ferro-
viárias ficará marcado como o ano da 
electrificação (e modernização) de 
dois importantes troços da rede ferro-
viária nacional, e cujo destaque foi já 
dado na edição anterior da Trainspot-
ter. Évora e Covilhã são dois casos de 
estudo, e de sentidos opostos.

Tanto num caso como no outro, o 
grande objectivo sempre passou por 
aproximar as cidades da capital portu-
guesa. Foi, pelo menos, o objectivo as-
sumido publicamente, a par daqueles 
objectivos que estão sempre presen-
tes como a melhoria da eficiência, e 
outros sempre interessantes chavões 
que basicamente ajudam a compor as 
justificações para se fazer obra. Não é, 
de todo, esse o problema.

Não me imiscuindo na pertinência 
destas electrificações, tendo em con-
ta o potencial de tráfego que servem, 
quando se perseguem objectivos como 
o de colocar o comboio ao serviço do 
transporte de pessoas em moldes com-
petitivos, fala-se essencialmente de 
tempo. Os passageiros não ligam pro-
priamente ao facto de ser um comboio 
eléctrico ou um comboio com um ron-

car diesel. Gostam de carruagens con-
fortáveis, mas se o comboio for rápido 
até poderão tolerar algum conforto 
mais reduzido aqui e ali. Não interessa 
propriamente se o comboio rola sobre 
carris soldados ou sobre curtas barras 
colocadas sobre travessas de madei-
ra, embora obviamente o conforto do 
rolamento nas linhas renovadas com 
carris soldados seja desejável. Mas o 
factor crucial chama-se… tempo!

Tempo… esse bem precioso e que mo-
tiva todas as comparações entre viajar 
de comboio ou viajar de carro, num 
país com uma rede de auto-estradas 
desenvolvida para lá do razoável (e do 
comportável). E é precisamente aqui 
que estas duas renovações se tornam 
casos de estudo.

A Beira Baixa

A renovação da linha da Beira Baixa 
(que ainda não está terminada… o tro-
ço Covilhã – Guarda, de fundamental 
importância estratégica para a rede, 
permanece encerrado e à espera de 
obras) é uma daquelas novelas com 
um enredo muito português, e cujo 
fim era mais do que previsível. Depois 

das renovações feitas já num passado 
distante, e que pararam em Vale de 
Prazeres, arrancou em 2001 a moder-
nização do troço entre essa estação e 
a Covilhã. E logo aí se percebeu que 
o poder político, por intermédio da 
Refer, não tinha nem queria ter uma 
ideia muito clara para a linha da Beira 
Baixa.

Esse troço foi totalmente modificado, 
se exceptuarmos a estação do Fundão, 
sendo a plataforma de via renovada, 
com posterior colocação de carris sol-
dados assentes em travessas de betão 
bibloco. Correcções de traçado foram 
muito poucas, e limitaram-se quase 
em exclusivo a alguns acertos nas ime-
diações do apeadeiro de Alcaide e no 
troço entre a zona industrial do Fun-
dão e ribeira da Meimoa. O tempo de 
viagem manteve-se quase inalterado, 
e foi-se degradando com o passar dos 
anos, e com rápidas deteriorações de 
algumas zonas.

Em 2005 foi inaugurada a electrifica-
ção até Castelo Branco. Tirando a ripa-
gem (ligeira) de algumas curvas entre 
Ródão e Castelo Branco, nenhuma in-
tervenção foi realizada ao nível da via. 

Intercidades Évora-Lisboa Oriente, à passagem por Vendas Novas, Julho de 2011 - © José Sousa

Duas renovações, 
dois casos de estudo

por João Cunha
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Quiseram convencer as pessoas que o 
advento da catenária seria suficiente 
para tornar competitiva uma ligação 
que demorava tempo demais. A redu-
ção de tempo ficou-se pela supressão 
da pausa de 15 minutos no Entronca-
mento para a troca da locomotiva eléc-
trica pela locomotiva diesel, troca que 
foi então adiada para Castelo Branco.

A renovação da Beira Baixa tinha por 
esta altura chegado já à estação mais 
importante da linha, e já se tinha con-
vertido num caso de estudo. Em pleno 
século XXI, e após o dinheiro que foi 
investido para se eliminar o roncar do 
diesel para por uma locomotiva eléc-
trica, a decepção não podia ser maior 
em matéria de velocidades:

- Entre Abrantes e Castelo Branco, ape-
nas duas zonas aptas a uma velocidade 
superior a 90 km/h. Duas secções ap-
tas a 100 km/h, com um comprimento 
total de apenas 11 km, nas imediações 
das Mouriscas. Todo o restante traçado 
ficou limitado a 80 km/h, registando-
se apenas três zonas aptas a 90 km/h 
(um quilómetro perto de Belver, e os 
20 quilómetros separando as imedia-
ções de Sarnadas de Castelo Branco), 
e uma zona a 60 km/h, perto da Barca 
da Amieira.

O tempo de viagem que em 2004 se ci-
frava em 3h10 para o percurso Lisboa 
– Castelo Branco, havia sido reduzido 

para 2h56 em 2010. Única e exclusi-
vamente devido ao fim da paragem 
no Entroncamento. Não foi ganho um 
único minuto com aumento da veloci-
dade praticável em plena via.

Também em 2010, o troço Castelo 
Branco – Covilhã era percorrido pelos 
comboios intercidades em 56 minu-
tos (nem contando com os 15 minutos 
para troca de locomotiva na cidade 
albicastrense), um tempo de viagem 
ainda assim degradado pelas obras 
de renovação que já decorriam, mas 
nem tanto assim. Por exemplo em 
2007 essa viagem era feita em 55 mi-

nutos, e não haviam obras a decorrer. 
Choca ainda mais quando vemos que 
antes das obras de vulto que decor-
reram neste troço em 2001, a viagem 
era feita em uma hora e oito minutos. 
Toda a renovação tirou pouco mais de 
10 minutos neste percurso que estava 
imensamente degradado até à renova-
ção de 2001.

Os muitos milhões investidos na li-
nha nunca tiveram sentido. O tráfego 
de mercadorias nunca foi acautelado, 
como o prova a continuação da falta 
de uma ligação séria entre a Covilhã e 
a linha da Beira Alta. E, para os passa-
geiros, claramente todas estas obras 
nada de novo trouxeram.

Mas chegamos então a 2011, e à inau-
guração da electrificação entre Cas-
telo Branco e Covilhã. Paralelamente 
à electrificação, obras de vulto foram 
realizadas na via entre Castelo Branco 
e Vale de Prazeres, complementadas 
com a renovação integral da estação 
do Fundão e novas obras no Túnel da 
Gardunha. O resultado destas obras 
é chocante, e a sociedade civil deve-
ria estar atenta ao desperdício de di-
nheiro neste troço. Comparando as 
velocidades comerciais antes e após a 
renovação, temos o seguinte cenário 
(comparação entre 2009 e 2011):

Alco da Neopul nas obras de remodelação em Vendas Novas, Abril de 2011 - © José Sousa

Estação do Tortozendo, Agosto de 2011 - © JC Pombo 
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2009:

- De Castelo Branco a Alcains: 6 quiló-
metros a 120 km/h, 0,5 quilómetros a 
110 km/h, 6 quilómetros a 90 km/h e a 
passagem por Alcains a 80 km/h;

- De Alcains à Lardosa: 5 quilómetros 
a 120 km/h, 2 quilómetros a 110 km/h 
e o atravessamento da estação da Lar-
dosa a 80 km/h;

- De Lardosa a Castelo Novo: 5 quiló-
metros a 110 km/h, 0,5 quilómetros a 
100 km/h, 3,5 quilómetros a 90 km/h 
e passagem em Castelo Novo a 80 
km/h;

- De Castelo Novo a Vale de Prazeres: 
8 quilómetros a 90 km/h e entrada em 
Vale de Prazeres a 80 km/h;

- De Vale de Prazeres ao Fundão: 8 qui-
lómetros a 120 km/h, 0,5 quilómetros 
a 90 km/h e 6,5 quilómetros a 80 km/h, 
com a passagem no Fundão limitada a 
30 km/h;

- De Fundão à Covilhã: 4,5 quilóme-
tros a 120 km/h, 0,5 quilómetros a 100 
km/h, 7,5 quilómetros a 90 km/h, 2 
quilómetros a 80 km/h, 1 quilómetro 
a 70 km/h e 2 quilómetros a 50 km/h. 
A entrada na Covilhã limitada a 30 
km/h.

Como facilmente se compreende, au-
têntico terceiro mundo neste troço. 

Obviamente que as obras profundas a 
realizar, se realmente tivessem atingi-
do os objectivos de adequação desta 
linha às necessidades dos passageiros, 
as velocidades teriam forçosamente 
subido muito. Apesar das obras de 
grande dimensão realizadas sobre-
tudo entre Castelo Branco e Vale de 
Prazeres, qual não foi o meu espanto 
quando vi o seguinte resultado desta 
modernização:

2011:

- De Castelo Branco a Alcains: seis qui-

lómetros a 120 km/h (igual a 2009!), 
2,5 quilómetros a 110 km/h e 4 quiló-
metros a 90 km/h. Ou seja, houve ape-
nas um aumento de velocidade do km 
97,6 ao km 100, de 90 para 110 km/h. 
A passagem por Alcains, devido à nova 
sinalização, passou a ser feita a 120 
km/h.

- De Alcains à Lardosa: 7 quilómetros a 
120 km/h, incluindo a passagem pela 
estação da Lardosa. Há apenas a re-
gistar um ponto limitado a 70 km/h ao 
quilómetro 109,75, por causa de uma 
passagem de nível. Aqui houve um 
melhoramento em dois quilómetros… 
que passaram de 110 para… 120 km/h. 
Que ambição!

- Da Lardosa a Castelo Novo: 1 quiló-
metro a 120 km/h, 4 quilómetros a 110 
km/h, 0,5 quilómetros a 100 km/h, 3,5 
quilómetros a 90 km/h, com passagem 
em Castelo Novo a 100 km/h. Apenas 
no quilómetro inicial deste troço a ve-
locidade foi aumentada… novamente, 
de 110 para 120 km/h.

- De Castelo Novo a Vale de Prazeres: 
1,5 quilómetros a 100 km/h e 6,5 qui-
lómetros a 90 km/h. Ou seja, uma me-
lhoria de 10 km/h no primeiro quiló-
metro e meio do troço, e depois… tudo 
igual.

- De Vale de Prazeres ao Fundão: 2,5 
quilómetros a 130 km/h, 6 quilóme-

Regional Castelo Branco-Covilhã na ponte do Tortosendo, Agosto de 2011 - © JC Pombo 

Estação de Vendas Novas - © José Sousa
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tros a 120 km/h, 0,5 quilómetros a 
110 km/h, 2 quilómetros a 90 km/h, 
2,5 quilómetros a 80 km/h, com a 
aproximação ao Fundão no último 
quilómetro a 90 km/h. Fraca melhoria 
também, talvez a maior a ser mesmo 
a velocidade de aproximação ao Fun-
dão, que passou de 30 para 90 km/h. 
De destacar nas imediações do Fundão 
o troço mais rápido de toda a linha da 
Beira Baixa, desde o Entroncamento 
até à Guarda… um 130 km/h entre o 
km 143,98 e o km 146,28!

- Do Fundão à Covilhã: 4,5 quilóme-
tros a 120 km/h, 0,5 quilómetros a 
100 km/h, 8 quilómetros a 90 km/h, 
3,5 quilómetros a 80km/h, e 1,5 quiló-
metros (chegada à Covilhã) a 70 km/h. 
Quase igual à situação pré-electrifica-
ção, portanto.

Claro que os tempos de viagem não 
melhoraram por aí além. Os 56 minu-
tos de 2010, numa linha em obras e 
com recurso a locomotivas diesel com 
acelerações bastante mais pobres que 
as locomotivas eléctricas (factor tão 
importante numa linha com tantas 
acelerações e afrouxamentos, devido 
à falta de homogeneidade das veloci-
dades praticáveis), desceram para 48 
minutos. Feito notável! Juntando aos 
15 minutos ganhos com a inexistên-
cia de troca de locomotiva em Castelo 
Branco, chega-se a uma poupança de 
tempo superior a 20 minutos. Só que a 

linha pedia muito mais. 

O melhor tempo cifra-se agora nas 
3h37 entre Santa Apolónia e a Covi-
lhã, para o IC 543. O melhor tempo 
em 2007 era conseguido também pelo 
IC 543, com 3h52. Ou seja, passados 
quatro anos, uma modernização e a 
electrificação do troço Castelo Branco 
– Covilhã, ganharam-se precisamente 
15 minutos de viagem. Precisamente o 
tempo que demorava a troca de trac-
ção.

Ao lado, a auto-estrada 23 permite ligar 
a Covilhã a Lisboa em cerca de 2h30, 
respeitando os limites de velocidade. 
Menos uma hora que o comboio. Foi 

este o score conseguido com 10 anos 
de renovações e electrificações… uma 
hora de atraso para a rodovia. Não 
chego ao ponto de dizer que mais valia 
terem evitado o gasto de dinheiro para 
chegarem ao fim e serem apresenta-
dos estes resultados, mas penso que 
será consensual que o país não devia 
estar a apostar em obras de cosméti-
ca, quando precisa urgentemente de 
uma rede ferroviária que seja capaz de 
responder aos apelos do século XXI. 
Felizmente o segundo caso de estudo 
deste artigo é mais optimista. Vamos 
a ele!

A Linha de Évora

A renovação da linha Lisboa – Évora fi-
cou concluída também no mês de Julho 
de 2011, com a abertura ao serviço do 
troço entre Vendas Novas e Évora. Este 
itinerário divide-se essencialmente em 
duas partes. A malha suburbana entre 
Lisboa e o Pinhal Novo, que não foi 
alvo de qualquer intervenção e onde 
os tempos de viagem são prejudicados 
pelas intensas circulações suburbanas, 
e o restante troço até Évora. É sobre o 
segundo que me vou debruçar.

Em 2008, a viagem entre o Pinhal Novo 
e Évora demorava 1h08, num percurso 
de cerca de 100 km. As velocidades 
eram modestas. Até ao Poceirão a li-
nha recta já permitia os 200 km/h (não 

5602 com o Intercidades LSA-Covilhã à passagem por Alcaria, Agosto de 2011 - © JC Pombo 

Trabalhos de modernização em Vendas Novas, Abril de 2011 - © José Sousa 
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aproveitados pelo facto das locomo-
tivas diesel 1930 estarem limitadas a 
120 km/h), daí para diante a linha ti-
nha um limite de 120 km/h até Vendas 
Novas (com um troço autorizado a 140 
km/h entre Pegões e Bombel, com 3 
quilómetros de extensão). Depois os 
20 quilómetros até à Torre da Gadanha 
também a 120 km/h, com passagem 
na estação da Torre a 80 km/h e uma 
passagem de nível com limitação a 40 
km/h no quilómetro 66,9. De seguida 
mais 15 quilómetros até Casa Branca 
a 120 km/h, passagem na estação a 60 
km/h e entrada na linha de Évora.

Na linha de Évora, depois da renova-
ção de via de 2005, a velocidade auto-
rizada era de 140 km/h, com excepção 
de passagens de nível limitadas a 120 
km/h e a passagem pelo Monte das 
Flores a 80 km/h. Mas a linha já estava 
preparada para velocidades superio-
res, uma vez resolvidas as questões 
dos atravessamentos de nível e intro-
duzida sinalização automática.

Em 2011, o cenário mudou radical-
mente. Até Vendas Novas ficou tudo 
na mesma (não houve obras no troço 
Pinhal Novo – Bombel), mas a partir 
daí a linha até Évora tornou-se numa 
autêntica pista de velocidade, tão rara 
na nossa rede. De Bombel a Vendas 

Novas a velocidade autorizada cifra-se 
nos 160 km/h.

Os 20 quilómetros entre Vendas Novas 
e Torre da Gadanha estão autoriza-
dos quase na totalidade a 190 km/h, 
apenas registando-se duas quebras, a 
160 km/h, nos quilómetros 66 e 72. Os 
restantes quinze quilómetros até Casa 
Branca estão também autorizados a 
190 km/h, com excepção do km 87, 
também ele limitado a 160 km/h. A 
passagem em Casa Branca está autori-
zada a 160 km/h.

A linha de Évora ficou autorizada a 200 
km/h entre o km 91 (saída de Casa 
Branca) e o km 115,7 (entrada em Évo-
ra), com um 160 ao quilómetro 108,4 a 
ser a única interrupção. A entrada em 
Évora também está autorizada a 160 
km/h.

Milagre dos milagres, a 1h08 que de-
morava a viagem entre o Pinhal Novo e 
Évora passou para excelentes 47 minu-
tos. Uma diferença de 21 minutos con-
seguida em apenas 100 quilómetros 
de extensão diz bem da profundidade 
da intervenção e dos ganhos enormes 
de velocidade que foram conseguidos. 
Com isto, e mesmo apesar do denso 
tráfego suburbano que faz com que o 
trajecto Pinhal Novo – Lisboa demore 
ainda cerca de 30 minutos, Lisboa já 

está a pouco mais de 1h15 de Évora. 
Mesmo sem a nova travessia do Tejo, o 
caminho de ferro já consegue ser mais 
rápido que a alternativa rodoviária via 
auto-estrada 6. Pouco, mas consegue, 
e numa distância assim tão curta é re-
levante.

Claro que agora o sucesso comercial 
depende sobretudo da mobilidade das 
pessoas neste eixo, da massa crítica 
existente (ou não) na zona de Évora… 
mas foram criadas condições para a 
ferrovia se assumir como estruturante 
e competitiva num reordenamento de 
território que poderá beneficiar Évora 
em detrimento das zonas suburbanas 
mais próximas de Lisboa.

Este relato quase estatístico das duas 
intervenções levadas a cabo na Beira 
Baixa e no Alentejo permite distinguir 
o que é uma renovação orientada para 
o século XXI, e o que é um mero frete 
para lavar a vista.

E da mesma forma que valorizo mui-
to a excelente renovação realizada 
entre Vendas Novas e Évora, lamento 
com igual vigor a verdadeira vergonha 
nacional que foi a renovação entre 
Castelo Branco e a Covilhã, onde as 
velocidades são hoje pouco diferentes 
do que foram nos últimos dez anos. À 
semelhança aliás do resto da linha da 
Beira Baixa.

A comparação dos dois troços inter-
vencionados:

- Castelo Branco – Covilhã: 71,4 qui-
lómetros. Melhor tempo de viagem: 
48 minutos. Velocidade média: 89,25 
km/h, com uma paragem intermédia 
(Fundão).

- Pinhal Novo – Évora: 101,2 quilóme-
tros. Melhor tempo de viagem: 47 mi-
nutos. Velocidade média: 129 km/h, 
com duas paragens intermédias (Casa 
Branca e Vendas Novas).

Como se vê, os tempos de viagem nos 
dois troços são praticamente iguais. 
Mas para Évora são praticamente mais 
30 quilómetros de extensão, e mais 
uma paragem intermédia. Mundos di-
ferentes, e casos de estudo de senti-
dos opostos. Fica feita a comparação!

5612 na estação da Covilhã, Agosto de 2011 - © JC Pombo 
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Estação de Amarante, Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira

A linha do Tâmega 
22 anos depois

por Ricardo Ferreira

Inaugurada em toda a sua extensão a 
15 de Janeiro de 1949, a linha estrei-
ta do Tâmega uniu durante mais de 40 
anos as estações da Livração e Arco de 
Baúlhe, com uma extensão total de 
51,6 km. Vinte e dois anos passaram 
desde que o primeiro troço encerrou 
por vias de falta de competitividade, 
com promessas de melhorias nos aces-
sos rodoviários à região. A linha entre 
Amarante e Arco de Báulhe encerrou a 
1 de Janeiro de 1990 e é sobre esta par-
te que nos debruçaremos neste artigo.

Muito se lutou na região para se voltar 
a ver o comboio, desde protestos da 
população junto das estações, até ao 
cidadão inglês que chegou a propor um 
plano turístico em parte da linha. Nada 
disto foi feito, e hoje, como grande par-
te das vias-férreas encerradas, a Linha 
do Tâmega é uma ecopista e as obras 
para a concluir seguem a todo o vapor. 

Esta deslumbrante via estreita sem-
pre teve um cantinho especial na mi-

nha imaginação, talvez pela região 
que atravessa ou pelas encantadoras 
Nohab que aqui serviram mais de 50 
anos. Aproveitando o facto de parte do 
percurso já se encontrar em ecopista, 
aproveitamos para recordar este espa-
cinho, que em tempos foi do comboio. 
É uma segunda-feira de final de Verão e 
vai ser a primeira de (espero eu) muitas 
vezes que, de bicicleta, cruzo as terras 
de Basto. É portanto sobre o mês de 
Setembro que o artigo se baseia.

E começamos por Amarante, é daqui 
para lá que a linha mais sobe. O cami-
nho de ferro chegou aqui a 21 de Mar-
ço de 1909 e só daqui desapareceu a 
25 de Março de 2009, aquando dos 
prometidos 13 milhões de euros na re-
conversão da via daqui até à Livração. 
A estação tinha três vias para cruza-
mento, cais de mercadorias e a placa 
giratória, que ainda ali se encontra. Era 
ela que permitia a inversão das auto-
motoras a gasolina, aqui colocadas a 

partir de 1948. 

A ecopista tem início logo ali a 100 me-
tros (a norte), porque a estação ainda 
espera o comboio, que há dois anos 
o viu partir e nunca mais chegar. Uma 
placa informa-nos que a  ecopista se 
estende até à extremidade do con-
celho de Amarante, Chapa, e que foi 
inaugurada a 30 de Abril de 2011. É por 
ela que prosseguimos em direcção às 
terras de Basto. 

A construção deste primeiro troço de 
caminho de ferro (Amarante - Chapa) 
só se iniciou em 1916, depois de fortes 
pressões da região, tendo sido inau-
gurado a 22 de Novembro de 1926. 
Os trabalhos continuaram e, a 20 de 
Março de 1932, o caminho-de-ferro al-
cançava a vila de Celorico de Basto. O 
investimento estagnou e a linha encer-
rou em 1941 por motivos económicos, 
mas fortes pressões fizeram com que 
o comboio voltasse no ano seguinte. 
Somente a 15 de Janeiro de 1949 foi 
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Os comboios que percorriam esta en-
cantadora via estreita de um metro em 
nenhum local podiam ultrapassar os 40 
km/h, e uma viagem entre Amarante e 
Arco de Baúlhe demorava sensivelmen-
te 1h30, o que dava uma velocidade 
média estonteante de 26 km/h. A linha, 
embora das vias estreitas menos mon-
tanhosas, era uma das mais sinuosas.

Mas voltando ao percurso, até Gatão a 
linha vencia um desnível de 75 metros, 
em curva e contracurva, sempre na 
margem direita do Tâmega, que corre 
para sul até encontrar o Douro. A pai-
sagem é deliciosa, a linha percorre as 
vinhas dos vinhos verdes, entrelaçadas 
sobre os castanheiros. E a seguir aos 
campos cobertos de milho aparecem 
os pinhais sombrios de fauna. 

Ao PK 16,7 surge a primeira obra de re-
ferência, o túnel do Gatão com 153,7 
metros, inaugurado em 1919 e revesti-
do de abóbada de cantaria de granito. 
É o único em toda a Linha do Tâmega! 
Logo a seguir, surge à nossa esquerda 
a estação do Gatão, composta também 
por um cais de mercadorias, tendo bem 
presente a marca de abandono duran-
te mais de 20 anos! Mas o que mais se 

inaugurado o troço até Arco de Baú-
lhe, um dos últimos troços a serem 
edificados até ao declínio ferroviário 
de 1990. O comboio inaugural, que 
ostentava no cabeçote a bandeira 
portuguesa, era rebocado pela Mal-
let E207. 

Mas o projecto inicial era ainda mais 
ambicioso: a linha estava prevista 
ser ligada à Linha de Guimarães, na 
localidade de Cavez, e dali em direc-
ção à Linha do Corgo.

E165 na estação de Amarante com o mercadorias 
das quartas-feiras, 13 de Junho de 1984
© João Marques

Entrada no túnel do Gatão, Setembro de 2011
© Ricardo Ferreira
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destaca é a arquitectura azulejar, feliz-
mente ainda bem preservada! 

Ao nosso lado esquerdo segue o Ma-
rão, que ao longe ainda é grande, e ao 
PK 20,3 surge a ponte Santa Natália so-
bre o rio que lhe dá o nome. Tem 87,4 
metros e é assente sobre três arcos 
de volta perfeita. A ecopista foi cuida-
dosamente pintada de laranja e é ser-
penteada, sempre que necessário, por 
barreiras laterais, também elas cons-

truídas cuidadosamente em madeira. 
É a combinação perfeita com os verdes 
da paisagem! 

E encontramos logo de seguida à nossa 
esquerda a belíssima estação da Chapa. 
Ainda ali está a toma de água, o cais de 
mercadorias, tudo bem arranjadinho… 
de facto a estação ainda é habitada! Tal 
como a de Gatão, a arquitectura azule-
jar dá-lhe um aspecto sublime!

A ecopista termina sensivelmente dois 

quilómetros depois da Chapa - é a 
fronteira dos concelhos de Amarante e 
Celorico de Basto. É praticamente im-
possível seguir em frente, o mato co-
bre o leito da via, que hoje só lhe resta 
o balastro. Subimos até à estrada, que 
corre a 200 metros à nossa esquerda, 
mas bem no alto. O mapa indica-nos 
que ao PK 24,4 se encontra uma pon-
te em alvenaria, com 93 metros, e que 
a melhor referência para a encontrar 
é a Resinorte, junto da estrada local. 
É aqui que decidimos descer ao longo 
do pinhal até à linha, que corre no vale 
lá em baixo. Uns metros à frente e já 
se avista. Infelizmente já não é possí-
vel obter um plano em perfil para ela, 
porque está praticamente coberta pela 
floresta. Ainda assim, a ponte apresen-
ta um tabuleiro plano suportado por 
quatro arcos plenos!

Sobe-se novamente à estrada e para 
a estação do Codeçoso é só seguir as 

Estação do Gatão e os seus azulejos, Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira

Aspecto da ecopista entre Amarante e a Chapa
Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira

A perspectiva possível da ponte de Santa Natália
Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira
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indicações. A estação está totalmente 
abandonada, à espera que a ecopista 
lhe traga melhores dias. As linhas fo-
ram levantadas e o balastro esconde-se 
pelo manto de vegetação. Outrora ha-
viam aqui três linhas, uma delas servia 
o hoje maltratado cais de mercadorias.

Recolhe-se novamente à estrada e a 
próxima paragem é na quinta do Bar-
reirinho, ponto de referência para a 
ponte situada ao quilómetro 27,4. Ela 
já se avista cá de cima, literalmente in-
serida no interior desta quinta vinícola 
- é pelo interior dela, pedindo autori-
zação, que a alcançamos. A ponte de 
43 metros foi construída em curva e é 
suportada por dois pilares (será a origi-
nal?). A menos de 200 metros dali, en-
contramos (parada) a frente de obra da 
ecopista em direcção à Chapa. Como 
o piso já se apresenta em terra batida, 
retomamos o leito da antiga via. 

Agora a paisagem é majestosa! Zigue-
zagueando pelo vale, sobre uma ri-
banceira infindável que só termina no 
sereno rio que dá nome à linha, e que 
desde a Chapa vem bordeando a linha, 
rapidamente nos aparece a antiga esta-
ção do Lourido. É em tudo semelhante 
à anterior. A limpeza que lhe fizeram 
com o avançar da ecopista dissimulou, 
mas não lhe retirou, os 22 anos presen-
te às intempéries.

O leito da linha continua pinhal den-
tro, por uma paisagem rara, serpente-
ando o vale. Termina por agora o na-
moro com o Tâmega, e depois de uma 
extensa recta surge a estação que foi 
término desta linha durante mais de 16 
anos, Celorico de Basto. Foi preciso an-
dar mais de vinte quilómetros para se 
encontrar aqui os primeiros vestígios 
de carril - das três linhas principais, 
apenas duas foram levantadas para 
passagem da ecopista. Ainda aqui está 
o depósito de água, o cais de merca-
dorias e o pequeno coberto de repara-
ções, abrigando uma carruagem de via 
estreita ali esquecida. É a CEf 81, umas 

das carruagens de dois eixos da Com-
panhia dos Caminhos de  Ferro do Por-
to à Póvoa e Famalicão.

A ecopista continua em terra batida, 
passa-se um pequeno pontão e depois 
de uma extensa curva à direita apare-
ce o antigo apeadeiro de Britelo. Hoje 
possui apenas a plataforma de embar-
que e outrora só uma placa indicava o 
seu nome. A partir daqui a linha entra 
na solidão e ainda não sofreu obras; no 
entanto, também já lhe roubaram os 
carris. Como se encontra praticamente 
intransitável, retomamos a estrada na-
cional até Mondim. 

É neste troço, oculto e desconhecido 
(brevemente ecopista), que a linha se 
junta novamente ao Tâmega e próximo 
do PK 39, a cair sobre o rio, encontra-se 
uma pequena ponte (Freixedo?), que 
só não lhe pusemos a vista em cima 
porque só ao escrever este artigo é que 
dei pela sua presença. 

Quem segue por estrada (como nós) 
vai passar por baixo da ponte de Mata-
má. É uma assinalável obra em granito, 
formada por seis arcos e construída em 
1935. Com 194 metros de comprimen-
to e 47 de altura, é a maior de toda a li-
nha e umas das maiores da Europa em 
granito. A linha já foi toda levantada e o 
balastro removido - a frente da obra da 
ecopista segue precisamente aqui, em 
direcção a Britelo. 

Ao km 21.2 surge a estação da Chapa, Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira

A estação de Codeçoso, Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira
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Ponte ao km 27.4. É em tudo diferente das pontes da restante da linha, 
Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira

Ponte das Carvalhas ao km 24.4.
É difícel obter melhor perspectiva!
Setembro de 2011
© Ricardo Ferreira

Estação do Lourido,
Setembro de 2011
© Ricardo Ferreira

Entre a Chapa e Celorico 
a linha abraça o Tâmega,

Setembro de 2011
© Ricardo Ferreira

A carruagem de dois 
eixos esquecida em Celorico,

Setembro de 2011
© Ricardo Ferreira
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Daqui ao início do concelho de Cabe-
ceiras de Basto, em Vila Nune, já tudo 
se encontra preparado a receber o piso 
alcatroado - é sobre estas boas condi-
ções que agora prosseguimos. O mon-
te da Senhora da Graça, conhecido por 
monte Farinha, ganha a partir daqui 
um plano soberbo!

A 300 metros da ponte, encontra-se a 
belíssima estação de Mondim de Basto. 
A vila com o mesmo nome fica a dois 
quilómetros daqui e do lado esquerdo 
do Tâmega. Nós, do lado direito, esta-
mos ainda no concelho de Celorico, na 
freguesia de Veade. A estação mantém 
uma arquitectura azulejar inigualável, 
com o emblema Caminhos de Ferro do 
Estado.

Agora a linha desvia-se novamente do 
Tâmega e percorre extensas rectas, 
atravessando montes rasgados há 70 
anos. Aqui pelas terras de Basto, a pai-
sagem é marcada pelos solares nobres, 
cujas torres e longas fachadas se avis-
tam desde muito longe. O monte Fari-
nha vai tomando novas formas e surge 
o apeadeiro de Padredo, em excelente 
estado de conservação.

Passa-se junto do casario branco, dos 
quintais com hortaliça que comeram a 
linha, do carril que sobrevive nas pas-
sagens de nível. E, ao PK 45,4 surge a 
estação de Canêdo, também ela relati-
vamente bem tratada.

Mais à frente, entra-se no concelho de 
Cabeceiras de Basto e é necessário re-
tomar a estrada local, porque a partir 
daqui a via encontra-se impraticável a 
bicicletas. Mas a estrada segue preci-
samente junto da linha e logo à frente 
damos cara com o apeadeiro de Vila 
Nune, em tudo semelhante ao do Pa-
dredo. 

Até Arco de Baúlhe são mais 3,6 quiló-
metros, mas agora com os novos aces-
sos rapidamente perdemos a linha. 
Já só a reencontramos na estação de 
Arco de Baúlhe; foi a este importante 
entroncamento ferroviário que o com-
boio parou e não mais quis seguir. 

A estação e todos os edifícios adjacen-
tes estão impecáveis, mantendo todas 

Estação de Celorico de Basto, Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira

A plataforma do apeadeiro de Britelo, Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira

A magnífica ponte de Matamá, Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira
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A ponte de Matamá com 25 anos de diferença! A Junho de 1986, Eric Martin fotografava um especial de 
reforço às festividades em Amarante, rebocado pela E165 entre Arco de Baúlhe e a Livração.

Digitalização do Vapeur au Portugal 
© Eric Martin

Estação de Mondim de Basto,
Setembro de 2011
© Ricardo Ferreira

Apeadeiro de Padredo,
Setembro de 2011
© Ricardo Ferreira

Entre Mondim e Padredo a 
linha apresenta um bonito 
plano para o monte Farinha,
Setembro de 2011
© Ricardo Ferreira
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as linhas intactas. Também aqui está 
a placa giratória, em estado (diria) de 
funcionamento, onde todas as loco-
motivas a vapor viravam 180o. É a Câ-
mara Municipal que mantém o espaço 
visivelmente agradável, porque aqui há 
história que chama pessoas de fora à 
região. É a secção museológica de Arco 
de Baúlhe, que alberga algumas peças 
de grande valor.

É aqui que está a ME 5, umas das oito 
automotoras a gasolina já referidas 
anteriormente, que foram construídas 
nas oficinas de Santa Apolónia em 1948 
e serviram esta linha até aos anos ‘70. 

É aqui que está também a E167, uma 
série de dez locomotivas a vapor cons-
truídas pela Henschel & Sohn no início 
do século XX e que serviram esta linha 
até 1986. Era uma delas que fazia o fa-
moso mercadorias que ligava a Livra-
ção a Arco de Baúlhe todas as quartas-
feiras. Ou era umas delas que reforçava 
as composições nos festivais de Ama-
rante, um dos últimos comboios com 
tracção vapor em Portugal. 

E é aqui que também estão dois formo-
síssimos salões. O salão público SEyf 201 
entregue à Companhia Nacional em 
1906, e o luxuoso SEfv 4001 para a Mi-
nho e Douro, também de 1906 e sobre-
tudo direccionado a personalidades de 
destaque. Chegou a ser utilizado pela 

família real, a exemplo, na inauguração 
do primeiro troço do Vale do Vouga em 
1908.

Ainda abrigadas, estão mais duas car-
ruagens (CEfv 79 e CEyf 453), que pro-
vavelmente serviram nesta linha, e o 
furgão DEfv 506, um dos três furgões do 
C.F.G. construídos em 1908.

Cá fora, mas muito bem estimados, es-
tão também dois vagões e uma cister-
na.

Mas há um material que cá falta… es-
tranho! São as duas Nohab que ainda 
restam na Livração, que mais que tudo, 
merecem cá estar (e há intenções dis-
so). Foram aqui colocadas em 1949 e 
não mais daqui saíram1, servindo fiel-Estação de Canêdo, Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira

Apeadeiro de Vila Nune, Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira

ME 5 na secção museólogica de Arco de Baúlhe, Março de 2010 - © Ricardo Ferreira
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mente esta linha até 2002… foi um 
bonito casamento com o Tâmega que 
permitiu celebrar as Bodas de Ouro. 
Inicialmente eram três, mas um aci-
dente triste entre irmãs em 1998 perto 
de Vila Caiz fez com que a primeira da 
série, a 9101, fosse mais cedo embora.

Com um espaço tão aprazível, é uma 
pena que não haja aqui nenhuma peça 
em movimento. Havia intenções nesse 
aspecto, de colocar a funcionar uma 
automotora num espaço de cinco ou 
menos quilómetros, mas é um projec-
to que já não tem pernas para andar. 
O museu hoje (segunda-feira) não está 
aberto, mas, noutras vezes que cá vim, 
pude verificar o extraordinário empe-
nho mostrado pelas pessoas que con-
tinuam a manter este espaço tão ape-
lativo!

Um gigantesco cartaz informa-nos so-
bre o projecto da ecopista neste conce-
lho, daqui até Vila Nune - as obras de-
vem estar para se iniciar. Será o apito 
final nestes carris estreitos de um me-
tro, mas acabando felizmente o aban-
dono deste extenso património, onde 
jazem edifícios, como pontes, viadutos, 
túneis e estações, que outrora trouxe-
ram progresso à região e que merecem 
ser lembrados pelas gerações futuras.

Estação de Arco de Baúlhe no final dos anos 80 - © Victor Marques

Estação de Arco de Baúlhe, Setembro de 2011 - © Ricardo Ferreira

Material preservado em Arco de Baúlhe, Março de 2011 - © Ricardo Ferreira

Notas:
1 - Embora hajam relatos (muito duvi-
dosos) de terem sido avistadas noutra 
linha, durante um curto período.

Fontes:

- Narrow Gauge Railways of Portugal

- Revista Bastão Piloto

- Gazetas dos Caminhos de Ferro

- http://issuu.com/filipeoliveira89/
docs/rural__trabalho_final

- LusoCarris
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Circulações especiais Gaia-Lousoareias
por Pedro Mêda

1973 + 1962 no Ramal da Lousoareias, Julho de 2011 - © Pedro Mêda

Desde o passado dia 9 de Julho que se 
tornou frequente, ao fim de semana, 
a realização de circulações especiais 
para transporte de areia com destino 
ao Ramal da Lousoareias. Este ramal, 
situado ao PK 26,9 da linha do Minho, 
tem como principal actividade a re-
cepção de areia e a expedição de ma-
deira. Esta matéria-prima tem grande 
utilização no sector da construção ci-
vil que, embora esteja actualmente a 
regredir, tem em curso algumas obras 
nesta zona do país levando à neces-
sidade de um maior consumo. Os vo-
lumes necessários para satisfazer a 
procura actual poderão ter sido o fac-
tor principal para que a CP Carga SA, 
optasse por manter as circulações da 
semana maioritariamente destinados 
ao transporte de madeira e prever no-
vas circulações ao fim de semana ex-
clusivamente para esse fim.

Até ao início de Setembro, este servi-
ço já teve várias configurações. Con-
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forme se pode verificar nas tabelas 
de horário (referência estação de 
Gaia), retiradas do site da REFER, 
EPE para vários fins-de-semana des-
de 9 de Julho, pode observar-se que 
o tráfego se iniciou com três idas ao 
ramal a um Sábado, passando no 
fim-de-semana seguinte para duas 
idas ao Sábado e uma ao Domingo 

e no seguinte uma ida em cada dia. 
Genericamente, as circulações de 
Gaia para o ramal ocorrem ao início 
da tarde realizando-se o regresso 
por volta das 17/18h00. Os horá-
rios do fim-de-semana de 6 e 7 de 
Agosto permitem uma percepção 
completa de como as circulações se 
processam desde as diferentes ori-

gens (consoante o tipo de areia) até 
ao ramal, incluindo as marchas de 
locomotivas.

Sobre os tipos de areia importa 
identificar as proveniências. Assim, 
a mais grossa provém de Riachos1 
(geralmente a circulação de Sábado) 
enquanto a areia mais fina circula 
aos Domingos e provém do Louriçal.

No que diz respeito à composição, o 
material rebocado é constituído por 
um número variável de vagões Us. 
Esta composição está afecta a es-
tes serviços durante todo o fim-de-
semana, como se pode verificar nos 
horários de 6 e 7 de Agosto.

Tomando como referência um Sába-

Comboio para a Lousoareias em Gaia, Agosto de 2011 - © Pedro Mêda

Descarga de areia - © Pedro Mêda
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do de manhã, genericamente pode 
dizer-se que a composição começa 
por ser carregada em Riachos sen-
do levada até ao Entroncamento. 
Desta estação é traccionada por 
uma locomotiva da série 4700 até 
Gaia onde se processa a troca de 
locomotiva. As locomotivas da série 
1960 têm sido o material escolhido 
para assegurar a tracção de Gaia 
ao ramal e regresso. Novamente 
em Gaia, uma locomotiva da série 
4700 leva a composição para o Lou-
riçal para carregar. No dia seguinte, 
regressa a Gaia onde se realiza no-
vamente a troca de locomotivas já 
descrita.

Durante algumas semanas, e devido 

ao número de vagões Us (o máximo 
observado foram 16 vagões) foi ne-
cessário recorrer à tracção dupla 
com 1960. Uma oportunidade que 
vai sendo rara para observar esta 
série no pleno da sua acção.

Entretanto, durante Agosto a com-
posição foi ajustada para um nú-
mero de vagões que permite a uti-
lização de apenas uma locomotiva 
(12/13 vagões).

O trajecto realizado a diesel é rela-
tivamente curto. Cerca de 29,3 km 
entre Gaia e a estação de Lousado 
e 1,4 km entre esta e o ramal. Nesta 
estação ocorre a inversão da posi-
ção da locomotiva. A composição 

é assim empurrada até ao ramal 
permitindo a descarga directa dos 
vagões. O comboio fica também já 
pronto para o regresso.

Não se sabe por quanto tempo este 
tráfego irá continuar, uma vez que 
ocorre em regime de circulações es-
peciais, nem durante quanto tempo 
continuará a ser assegurado pelas 
1960, dada a recente afectação de 
locomotivas da série 1900 ao depó-
sito de Contumil.

1973 + 1962 deixando o ramal do Lousoareias, Julho de 2011 - © Pedro Mêda

Tráfego da Lousoareias, Agosto de 2011 - © Pedro Mêda

Notas:
1 - A quantidade de vagões utilizados 
leva-nos a suspeitar que também 
pode vir de Santarém.
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251-014 com carrileiro em Pajares, 12 de Agosto de 2011 - © Tiago Ferreira

Em terras espanholas - Pajares 
por Tiago Ferreira

Estando a planear as férias de Verão 
deste ano para ares mais a norte que 
o habitual - para a Região Galega - ana-
lisei o mapa e decidi recuperar uma 
ideia já antiga: porque não dar um to-
que ferroviário mais a sério, fazendo 
um desvio para a região Asturiana? 

Depois de uma ligeira troca de ideias 
com o meu parceiro de viagem, deci-
diu-se que iríamos à região de Pajares 
fotografar a sua famosa rampa e a re-
gião em volta, onde as rainhas da trac-
ção eléctrica do país vizinho dominam, 
nomeadamente com os pesados bobi-
neiros vindos das siderurgias da região 
de Oviedo e Gijón. Seria uma experi-
ência nova, dado que nunca tinha fo-
tografado em linhas de alta montanha. 
Tendo em conta o facto de não conhe-
cer o local e a zona possuir um relevo 
acidentado, decidiu-se que o spot na 
região não deveria ser apenas de um 
dia. Acordou-se então que seriam dois 
dias dedicados a esta zona: o primeiro 

para um reconhecimento geral de toda 
a região, analisando diversos locais 
possíveis para fotografias, sem grande 
preocupação com a qualidade fotográ-
fica, e o segundo dia, em que, analisa-
da a zona, iríamos efectuar o spot nos 
locais devidamente escolhidos, tendo 
em conta a sua localização e o tráfego 
no momento.

Antes de mais, e apenas para referir 
num aspecto introdutório, a rampa de 
Pajares é um troço de cerca de 49 qui-
lómetros, com início à cota 352, mas 
que começa realmente a sério a par-
tir da estação de Puente de los Fierros 
(terminal dos Cercanias de Oviedo e 
Gijon), a cerca de 510 metros de altu-
ra, terminando após a passagem pelo 
Puerto de Pajares, antes da estação de 
Busdongo, a 1.270 metros de altitude, 
já em Castilla y León – na província de 
León. Construída em 1884, a construção 
da rampa foi a única forma de ligação 
das terras asturianas ao resto do país, 

atravessando a cordilheira cantábrica 
e terminando no planalto Leonês. Para 
se ter uma ideia do que foi esta obra de 
engenharia, a estrada que acompanha 
a subida até ao Puerto de Pajares (a 
1.348 metros de altitude), a Ruta de La 
Plata, tem metade dos quilómetros da 
via-férrea até chegar a esse ponto.

Começando o spot propriamente dito, 
o primeiro dia foi a 10 de Agosto deste 
ano. A estação central da região e de 
apoio a todo o tráfego que passa nesta 
linha é Busdongo. Situada a 1.236 me-
tros de altitude, é aqui que se organiza 
o tráfego siderúrgico proveniente das 
Asturias, juntando diversas composi-
ções que, tendo em conta a inclinação 
das rampas (que se encontram com a 
tonelagem bastante restrita), seguem 
para León. 

Seguindo a indicação de um aficionado 
espanhol, decidimos pedir ao chefe da 
estação os horários previstos das cir-
culações de mercadorias das próximas 
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horas. Eram 11h40. Antes, como está-
vamos instalados na localidade de Pola 
de Lena, fizemos a subida até este local, 
o que deu para ter a primeira impressão 
de todo o ambiente paisagístico, obser-
vando a sua beleza e o desafio que nos 
estava reservado. Ao chegar à estação, 
apanhamos o chefe bastante atarefa-
do. Está prestes a chegar um bobineiro 
vindo da rampa. Apesar de ocupado 
com esta circulação, ele indica as cir-
culações previstas nas próximas horas. 
Além dos quatro Alvia em cada senti-
do, assegurados pelos “patitos” 130, 
do TrenHotel Gijón-Barcelona com as 
252, e dois regionais efectuados pelas 
UT470, é o tráfego de mercadorias que 
predomina nesta linha, e que assegu-
rou a sua electrificação em 1924. 

A maior parte das circulações efectu-
am-se muito cedo e ao longo de toda 
a manhã, nomeadamente no sentido 
León – Oviedo. Fomos informados do 
cruzamento de dois cerealeiros na es-
tação por volta das 14h30 (também 
previsto com 251), seguindo-se às 
15h30 uma circulação ascendente de 
bobineiros, que iria acoplar em princí-
pio com a composição que tinha acaba-
do de chegar (estando a 251-014 com 
o esquema Pantone a ser desacoplada 
para regressar em marcha isolada), se-
guindo depois em conjunto com outro 

bobineiro às 16h00, e ainda, por volta 
das 17h00, um contentores da Comsa, 
previsivelmente com uma Bombardier 
da Série 253. 

Anotadas as composições e depois de 
registado o bobineiro (onde se pôde 
observar ao vivo, pela primeira vez, a 
imponência e o charme desta série de 
locomotivas, coisas que falta nas série 
de locomotivas mais recentes), deci-
dimos começar o reconhecimento no 

sentido de León pela N630, já fora da 
rampa.

A paisagem asturiana, verdejante e rica 
em pastagens, dá lugar a uma terra 
quente, mais áspera, constituída por 
um terreno plano, mas também algo 
montanhoso. É aqui que se encontram 
alguns dos melhores sítios e mais aces-
síveis, e por isso mais fotografados. O 
primeiro local encontra-se em Villanue-
va de La Tércia, com uma curva bastan-
te larga, apresentando uma excelente 
panorâmica até à entrada de um túnel, 
para circulações provenientes da ram-
pa, sendo um dos locais mais conheci-
dos. Decidimos experimentá-lo à tarde, 
aproveitando a luz favorável. 

Passámos por Villamanin, onde tam-
bém é possível ter uma boa posição à 
entrada da estação no lado norte. A li-
nha irá sempre acompanhar a estrada 
nos próximos quilómetros, atravessan-
do de novo um relevo mais acidentado, 
pelo que bons locais irão deixar de apa-
recer, dado que a via atravessa diversos 
túneis (tal como a estrada).

Para não nos afastar muito da região e 
dos locais previstos e como a estrada se 
encontra em fase de melhoramentos, 
inverteu-se a marcha junto da vila de 

251-019 com cerealeiro em Pajares, 10 de Agosto de 2011 - © Tiago Ferreira

Alvia Gijon-Alicante, Pajares em 10 de Agosto de 2011 - © Tiago Ferreira
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Ciñera. Antes de iniciarmos o spot pro-
priamente dito, dirigimo-nos ao posto 
de turismo de Pola de Lena (onde per-
tence a zona de Pajares), para obter-
mos mapas mais detalhados de toda 
a zona. Tendo em conta que, por volta 
das 14h00, estava previsto um regio-
nal proveniente de León e, meia hora 
depois, o cruzamento de Cerealeiros, 
e tendo em conta que ainda tínhamos 
algum tempo, começámos por fazer o 

reconhecimento da rampa no início da 
subida, já depois de Puente de los Fier-
ros. 

Seguindo um dos mapas que possu-
íamos, observou-se que haveria dois 
acessos intermédios a sensivelmente 
a meio da rampa para Casorvia e Con-
gostinas. Mas dado o relevo muito fe-
chado e a vegetação densa (e como 
parte da via se encontra em túnel), o 
pouco que se conseguiu encontrar não 

era adequado para um bom enqua-
dramento fotográfico. Passava já das 
14h30. Em princípio, não conseguiría-
mos apanhar tanto o regional como os 
cerealeiros, pelo que decidimos voltar 
a subir a estrada, em busca de melho-
res locais. Pelo caminho, em Puente de 
los Fierros, o bobineiro com a 251-013 
que estava previsto as 15h30 em Bus-
dongo, esperava pelo regional de León, 
já com cerca de uma hora de atraso. 

Pelo programa e de modo a aproveitar 
melhor o dia, não houve tempo para 
almoço. Ao passar pela localidade de 
Pajares, a 900 metros de altitude, há 
um acesso à estação com o mesmo 
nome, situada a uma cota bem acima 
dos 1.000 metros. É aqui o elemento 
mais representativo de toda a rampa. 
Estava a achar estranho não encontrar 
este local, o que é natural - está mal as-
sinalado e o caminho encontra-se em 
péssimas condições, pelo que é acon-
selhável o uso de um veículo todo-o-
terreno, se bem que com um veículo 
ligeiro e com todos os cuidados, tam-
bém é possível chegar até à estação. 

Completamente isolada, enquadrada 
numa paisagem quase a lembrar os 
Alpes, Pajares é um local que já viveu 

251-014 com um bobineiro, em Busdongo, 10 de Agosto de 2011 - © Tiago Ferreira

251-011 em Villanueva Serena, 12 de Agosto de 2011 - © Tiago Ferreira



Portugal Ferroviário - Os Caminhos de Ferro na Net

www.portugalferroviario.net Página 26

melhores dias, como demonstra o edi-
fício de passageiros, de arquitectura li-
near, e a precisar de uma recuperação, 
servindo o terreno à sua volta para 
pastagens. Este é um dos pontos de 
cruzamento na rampa propriamente 
dita, ficando situado entre dois túneis. 
Decidimos fotografar os movimentos 
naquela hora, sabendo que, segundo o 
nosso horário, estava previsto passarem 
o bobineiro que já se tinha apanhado 
lá em baixo, em Puente de los Fierros, 
e o Alvia proveniente de Gijón. Mas, 
na verdade, a primeira composição a 
aparecer foi o Cerealeiro proveniente 
de León, já com quase duas horas de 
atraso, com a 251-019 à cabeça. Depois 
de se registar o bobineiro e o “patito”, 
e como verificámos que a estrada de 
acesso à estação prosseguia para além 
da subestação (também existente no 
local), decidimos segui-la, de modo a 
encontrar mais algum local onde fosse 
possível enquadrar a paisagem em que 
está inserida a rampa. 

Cerca de dois quilómetros depois e 
de se ter passado junto a dois túneis, 
encontrou-se um local com uma curva 
larga, enquadrada entre dois túneis, e 
que tinha como pano de fundo toda a 
cordilheira cantábrica. Posteriormen-
te soubemos que se tratava do Túnel 
de las Niebes, pelo que ficou decidido 
que, no segundo dia, iríamos começar 

por aqui. Como faltava cerca de 45 mi-
nutos para os contentores da Comsa, 
previsto para as 17h00, saímos de Paja-
res e optámos por ir para um dos locais 
visitados durante a manhã: Villanueva 
de la Tércia. Mas, em vez de aparecer 
uma 253, por volta das 17h20, foi a 
251-024 com uma composição reforça-
da, cabendo ao bobineiro que era pre-
visto chegar às 16h00 a Busdongo levar 
a composição deixada aquando da nos-
sa visita na parte da manhã. 

Logo no primeiro registo, notou-se a 
qualidade do local para fotografar no 
lado norte, com luz favorável. O Com-
sa foi suprimido e acabámos por ficar 
para as últimas circulações previstas 
para aquele dia – os Alvia provenien-
te de Gijon às 18h30 e 19h00. E, com 
esses dois registos terminou-se o pri-
meiro dia de spot. À noite, começámos 
a planear como iria ocorrer o segundo 
dia de spot (mais a sério), na sexta-
feira, dia 12, com os locais estudados e 
tendo ainda em vista mais informação 
recolhida na Internet. Ficou logo acor-
dado que se começaria mais cedo – por 
volta das 9h30 – junto a Pajares, no Tú-
nel de Las Niebes, e, de seguida, ir-se-ia 
para o lado norte da estação, por cima 
do túnel do lado sul, apanhando as 
composições a saírem do túnel. A tarde 
seria reservada, em princípio, ao lado 
de Castilla y León, já fora da rampa, de 
modo a evitar grandes deslocações.

Depois de um dia de “descanso” bem 
passado a conhecer os picos da Europa 
(valem a pena uma visita), às 9h30 de 
sexta-feira lá estávamos em Busdongo 
para nos informarmos das circulações 
previstas naquele dia. Na estação, um 
comboio de Fuel traccionado pela 251-
022 aguardava pelo Regional prove-
niente de León, de modo a prosseguir a 

253-103 em Villanueva Serena, 12 de Agosto de 2011 - © Tiago Ferreira

251-003 com um carrileiro vazio, Busdongo em 12 de Agosto de 2011 - © Tiago Ferreira
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marcha. Segundo o chefe da estação, e 
tendo em conta aquela hora da manhã, 
ainda não estavam registados todos os 
comboios previstos ao longo do dia. 
No entanto, soubemos que, por volta 
das 11h00, haveria um contentores de 
leite, o único previsto de sul (o leite as-
turiano é muito famoso), e, a partir das 
11h45 até à hora de almoço, diversos 
siderúrgicos vindos da rampa. 

Seguimos então para o primeiro local, 
esperando registar o contentores, um 
Alvia e um siderúrgico ascendente. 
Enquanto não aparece qualquer circu-
lação, vai-se sentindo o isolamento, o 
silêncio e a beleza de toda esta região. 
Praticamente à tabela e para surpresa 
nossa, uma unidade múltipla de loco-
motivas da série 269.0 (269-015 e 269-
056), ainda com o esquema Taxi, desce 
a rampa com cerca de 30 contentores, 
o que será o registo do dia, dado que 
esta série está a ser substituída pelas 
novas Bombardier 253 (e por também 
gostar bastante desta série). 

De seguida, tendo cruzado com o con-
tentores na estação de Congostinas, é 
a vez de uma composição de vagões 
Ealos, com a 251-028, e da ascensão 
de um Alvia. Para apanhar as compo-
sições seguintes, tal como combinado, 
por volta do meio-dia seguiu-se para o 
lado sul de Pajares, para cima do túnel. 

Fica-se com uma excelente perspectiva 
do lado norte, confirmando a pesquisa 
efectuada. Registamos aqui um bobi-
neiro (com a 251-019) e um carrileiro, 
efectuado pela 251-014. 

Aproximando-se a hora de almoço 
(13h30) e, como se tinha planeado con-
centramo-nos na zona de Villanueva de 
La Tercia (tendo em conta a posição da 
luz e das distâncias a percorrer), fomos 
à procura de um local para o repasto. 
Passado um quilómetro desta locali-
dade, antes de chegar a Villamanin, 
encontra-se um Hostal-Restaurante 

de duas estrelas, que, pela quantida-
de de camiões parados, indicaria que 
se comeria muito bem. E provou-se 
uma excelente aposta, com um menu a 
10€ (dois pratos, sobremesa e bebida), 
sendo um óptimo ponto de apoio para 
quem queira fotografar nesta região. É 
também um local interessante de spot 
(como prova à entrada do Hostal a foto-
grafia de um Alvia 130 no Inverno, com 
a paisagem coberta de neve a partir de 
um dos seus quartos), e aproveitámos 
para registar, nesse mesmo local, o Re-
gional da tarde, proveniente de León, e 
o Alvia vindo de Gijon para Alicante. 

Mas o objectivo durante a tarde era, 
pelo menos, o bobineiro (que estava 
previsto, tendo em conta o que acon-
teceu no primeiro dia, passar por volta 
das 15h40 em Villanueva de La Tércia). 
Foi com 40 minutos de atraso que essa 
composição passou, com a 251-010 à 
cabeça. 

Antes do segundo bobineiro previs-
to para a tarde (o que nos falhara na 
quarta-feira), passou o contentores 
da Comsa, traccionado pela 253-103 
e rebocando uma composição em que 
englobava alguns vagões da Takargo. 
A hora de passagem desta circulação 
indiciava que haveria um atraso do 
bobineiro previsto. E confirmou-se 
esse atraso, dado que passou, vindo 

 333.335 com um cerealeiro, Busdongo em 12 de Agosto de 2011 - © Tiago Ferreira

251-010 com um bobineiro, Villanueva Serena em 12 de Agosto de 2011 - © Tiago Ferreira
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de sul, uma composição de Ealos com 
a 333-335 (sendo o único registo die-
sel nos dois dias). Essa composição iria 
cruzar em Busdongo com o bobineiro, 
pelo que só depois disso, por volta das 
17h40, passou a 251-011 com uma 
composição de bobineiros e vagões Ea-
los. 

O cansaço começava a acumular-se, 
pelo que, como os objectivos desse 
dia estavam cumpridos (os mercado-
rias com as 251), decidiu-se acabar o 
spot logo após a passagem desta últi-
ma composição. Porém, no regresso, 
ao passar junto de Busdongo, vimos 
que estava parada a composição que a 
333 tinha trazido, mas que, desta fei-
ta, dava lugar a uma 251 (tendo-se re-
alizado a troca de tracção), e estando 
agora acoplada a uma composição de 
vagões cerealeiros, de regresso a León. 
Como se aproximava a passagem dos 
Alvia, aguardava pela sua passagem. E, 
como o Alvia descendente encontrava-
se com cerca de 40 minutos de atraso, 
decidiram avançar o mercadorias. 

Entretanto fomos informados que, após 
a passagem do Alvia proveniente de 
Alicante e devido ao atraso da compo-
sição vinda de Gijón que iria cruzar nes-
ta estação com aquele comboio, ainda 
passaria um carrileiro vazio com 251, 
pelo que ficámos a aguardar por esta 

última circulação para fechar o dia. E 
assim aconteceu, por volta das 19h20, 
passando com a 251-003, terminando 
assim mais tarde do que contávamos o 
segundo e último dia de spot, acaban-
do também por agradecer ao chefe da 
estação todo o apoio prestado.

Em jeito de balanço posso dizer que os 
dias que passei na região foram bas-
tante positivos. Sem qualquer dúvida, 
é um local a voltar, porque também é 
um tipo de linha diferente a que esta-
mos habituados em Portugal e que ain-
da consegue ganhar uma outra beleza 

durante o Inverno, com a paisagem co-
berta de neve. Estava a contar com me-
lhores acessos e maior acessibilidade à 
rampa propriamente dita; todavia, com 
uma melhor pesquisa e conhecimento 
do local, descobrir-se-ão muitos outros 
bons locais para se obter mais fotogra-
fias, com outros acessos. As 251 dão 
um outro toque ao ambiente, sendo 
impossível não relacionar as suas pres-
tações com esta rampa. E, finalmente, 
não podia deixar de agradecer ao João 
Lourenço, pela gentileza de me ter 
acompanhado ao longo destes dias.

Regional Gijon-León, Villamanin em 12 de Agosto de 2011 - © Tiago Ferreira

Múltipla de 269 com um comboio de contentores, tunel las niebes em 12 de Agosto de 2011 - © Tiago Ferreira
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A figura do passado

A E163 na rotunda do 
MNF no Entroncamento, 
Agosto de 2011  
© Marco Carrilho

Características principais:

Numeração UIC: 90 94 3 069163-6
Numerações prévias: MD 403, CP E163
Construtor: Henschel & Sohn
Numeração de fábrica: 7021
Data de construção: 1905
Comprimento: 10,853 m
Largura: 2,500 m
Altura: 3,750 m
Peso (ordem de marcha): 42,1 t
Disposição dos rodados: 0-4-4-0T
Velocidade máxima: 60 km/h
Esforço de tracção (arranque): 7.875 kg
Potência nas rodas: 585 Cv (436 kW)

CP
 E

16
3

cada a operar na Linha do Sabor. 

Nos anos 50 estava ao serviço nas linhas estreitas do Porto, 
até à Póvoa, Famalicão, Fafe e Matosinhos. E por ali perman-
eceu até 1976/77, quando foi transferida para a Linha do 
Tua.

A Mallet E163 foi das últimas locomotivas a vapor a fazer 
serviço em Portugal. Depois do Tua, foi colocada na Linha 
do Tâmega em 1979, terminando nesta linha a sua carreira. 
Desconhece-se até que ano esteve operacional, mas ainda 
em 1983 podia ser vista à frente do popular mercadorias das 
quartas-feiras até Arco de Baúlhe, ou à frente de especiais 
de reforço às festas de S. Gonçalo em Amarante. É apontada 
a data de Maio de 1979 como a data da última revisão que 
efectuou.

Quando foi apagada, 
seguiu para a secção 
museológica de Es-
tremoz (uma secção 
que em nada se iden-
tifica com ela) e re-
centemente, devido 
ao encerramento 
daquele espaço, foi  
transferida para o 
MNF, sendo exposta 
na rotunda muse-
ológica em Agosto de 
2011. 

Entramos no último trimestre do ano 2011, um ano marca-
do por agitações no MNF. É um destes momentos que este 
mês decidimos recordar, destacando a locomotiva E163 
que, recentemente, foi colocada na rotunda do MNF.

Decorriam as obras da Linha do Corgo quando a rede do 
Minho e Douro sentiu necessidades de encomendar loco-
motivas para serviço nesta linha. É nesse sentido que surge 
a E163, uma das quatro locomotivas inicialmente enco-
mendadas à Henschel & Sohn em 1905. No entanto, com 
o avançar das obras tanto na Linha do Corgo como na do 
Tâmega, a MD decide adquirir mais um lote de seis locomo-
tivas à mesma fábrica em 1908, perfazendo a série final MD 
401 a 410. Em 1947, receberiam na CP a numeração final 
E161 a E170. 

Fontes: 
CP; LusoCarris; O Foguete; 
Narrow Gauge Railways of Portugal;

E163 no Tua em Agosto de 1977 - © Steen Larsen

Eram locomotivas do tipo Com-
pound, com quatro cilindros, 
muito versáteis e foram desen-
hadas para rebocar um comboio 
de 200 toneladas à velocidade 
de 15/18 km/h em rampa de 
2%.

Quando a via permitia, a veloci-
dade máxima era de 60 km/h. 
As linhas do Sabor e do Vouga 
eram as que mais as limitava, 
existindo pontos onde a tabela 
de carga não ultrapassava as 
110/115 toneladas.

Apesar de ter iniciado serviço 
nas linhas do Corgo e Tâmega, a 
E163 a partir de 1927 foi colo-


