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Trainspotter nº20

•	 Página	 11:	 Onde	 diz	 “No	 dia	 29	 de	
Janeiro	 de	 2009	 as	 duas	 primeiras	
composições	são	mesmo	retiradas	de	
serviço”	deve	ler-se	“Em	Novembro	de	
2008	as	duas	primeiras	composições	
são	mesmo	retiradas	de	serviço”.	 	
	

•	 Página	13:	No	mapa,	falta	uma	ligação	
importante	 que	 as	 0600	 fizeram	
entre	1979	e	1981:	a	 “Directa”	entre	
Covilhã-Porto-Covilhã,	 um	 comboio	
que	 partia	 de	 manhã	 da	 Covilhã	 e	
regressava	à	noite,	via	Linha	da	Beira	
Alta.	 	 	 	 	

•	 Página	 34:	 Onde	 diz	 “em	 Carviçais	
na	 linha	 do	 Sabor”	 deve	 ler-se	 “em	
Carvalhal	na	linha	do	Sabor”.

Trainspotter nº18

A	tabela	apresentada	no	final	artigo	“O	Passado	dos	Horários	–	
Zona	Norte”	continha	erros	e	omissões.	Aqui	segue	a	correcta.

De Para Tempo

Porto

Póvoa	do	Varzim 00h50
Livração 00h57
Braga 01h02

Guimarães 01h34
Amarante 01h35

Viana	do	Castelo 01h37
Régua 01h46
Valença 02h30
Vila	Real 03h17
Pocinho 04h05
Mirandela 05h06

Bragança	(Transbordo	rodoviário) 07h34

Spotting

Spotting 23
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Quase	dois	anos	após	a	assinatura	
do	contrato	de	adjudicação	do	troço	
Poceirão	 –	 Caia	 da	 rede	 de	 Alta	
Velocidade	 ao	 consórcio	 Elos,	 o	
Tribunal	 de	 Contas	 não	 deu	 o	 seu	
visto	prévio,	tendo	em	conta	a	forma	
ilegal	que	envolveu	todo	o	processo	
de	escolha	e	selecção,	com	nenhum	
dos	 dois	 consórcios	 envolvidos	 a	
respeitar	os	requisitos	exigidos.	Foi	
a	última	etapa	(pelo	menos	para	já)	
de	 um	 processo	 que	 começou	 há	
mais	 de	 20	 anos,	 e	 que	 ainda	 vai	
durar,	 pelo	 menos	 nos	 tribunais,	
onde	 serão	 exigidas	 as	 inevitáveis	
indemnizações.	
Sendo	 assim,	 o	 Governo	 deixa	
de	 estar	 obrigado	 a	 avançar	 com	
algo	 que	 nunca	 defendeu,	 e	 cuja	
alternativa,	 como	 se	 sabe,	 é	
bastante	 discutível.	 Esta	 decisão	
pode	 ser	 analisada	 nas	 mais	
diversas	 formas.	 A	 adjudicação	
apressada,	tal	como	nas	concessões	
rodoviárias,	 aproveitando	 o	modelo	
das	 tão	 faladas	 Parcerias	 Público-
Privadas	 (que,	 se	 fossem	 bem	
usadas,	 até	 trariam	 benefícios),	
com	 o	 risco	 a	 cair	 para	 o	 lado	 do	
Estado,	 foi	 ruinosa	 e,	 em	 parte,	
o	 seu	 processo	 ser	 oculto,	 com	
segundos	 interesses	 instalados	 (os	

tão	 famosos	 “lobbies”)	 no	 aparelho	
governativo,	e	aumentando	e	muito	
a	sua	dívida,	sendo	um	responsável	
pelo	momento	que	vivemos.	
No	 plano	 técnico,	 perde-se	 uma	
excelente	 oportunidade	 para	
revitalizar	a	rede	ferroviária	nacional,	
redesenhando-a	 e	 levando-a	 onde	
é	 realmente	 necessária,	 mesmo	
que	 a	 maior	 parte	 da	 população	
não	 entenda	 isso.	 Porém,	 com	
esta	situação	financeira,	e	segundo	
também	 o	 plano	 mais	 político,	 o	
actual	 Governo	 não	 tem	 qualquer	
plano	 ferroviário	 de	 relevância	
em	 perspectiva	 –	 aliás,	 não	 teve	
nenhuma	ideia	para	a	 ferrovia	para	
além	do	racionamento	de	custos	da	
nossa	 rede	 do	 século	 XIX,	mesmo	
a	 longo	prazo,	apenas	mantendo	a	
ideia	da	ligação	Sines	–	Elvas	(que,	
como	se	sabe,	estava	dentro	deste	
pacote);	todavia,	com	a	ideia	errada	
–	como	já	foi	aqui	discutida	–	de	ser	
exclusivamente	em	bitola	europeia,	
opinião	 reforçada	 nas	 palavras	 do	
Primeiro-Ministro	 na	 Inauguração	
da	 ampliação	 do	 Terminal	 XXI	 em	
Sines.	
A	 desorientação	 do	 Governo	
relativamente	ao	seu	tratamento	ao	
sector	 ferroviário	 não	 tem	 apenas	

Tiago Ferreira João Balseiro

A variante de Alcácer... 
...um investimento do governo anterior em levar mais comboios para a Europa.

a	 ver	 com	 falta	 de	 projectos,	 ou	
na	 sua	 teimosia	 em	 relação	 aos	
poucos	 que	 existem.	A	 forma	 como	
tem	 reorganizado	 os	 transportes	
segundo	 o	 Plano	 Estratégico	 dos	
Transportes,	 ou	 como	deixa	que	os	
sindicatos	 façam	 o	 que	 entendem	
segundo	os	seus	interesses	(levando	
a	mais	uma	onda	de	greves	às	horas	
extraordinárias,	 que	 tem	 afectado,	
principalmente,	 o	 serviço	 Regional	
e	os	urbanos	de	Lisboa),	faz	afastar	
ainda	 mais	 os	 seus	 utentes	 (um	
exemplo	 é	 o	 troço	 entre	 Lagos	 e	
Tunes	 da	 Linha	 do	 Algarve,	 que,	
pura	 e	 simplesmente,	 não	 tem	 tido	
ligações).	 Não	 estará	 na	 hora	 de	
equacionar	uma	resposta	mais	dura,	
como	aconteceu	em	2000,	quando	se	
realizou	uma	onde	de	greves	por	tudo	
e	por	nada?	Uma	das	consequências	
deste	protesto	tem	sido	a	realização	
de	circulações	especiais	de	modo	a	
compensar	a	supressão	dos	serviços	
regulares,	 aproveitando	 a	 saída	
de	 locomotivas	 das	 oficinas,	 como	
aconteceu	no	final	do	mês	passado	
com	o	amoníaco	Lavradio	–	Alverca	
efectuado	 por	 uma	 1900	 vinda	 das	
oficinas	do	Barreiro.
Essa	circulação	 foi	 das	poucas	que	
se	efectuou	nos	últimos	tempos	com	
interesse,	relativamente	à	monotonia	
em	que	caíram	os	caminhos-de-ferro	
portugueses	 nos	 últimos	 tempos.	
De	 mês	 para	 mês,	 esse	 marasmo	
vai	 aumentando,	 e	 isso	 é	 bem	
visível	 da	 produtividade	 fotográfica	
de	muitos	 entusiastas	 que	 praticam	
este	 hobby	 há	 mais	 tempo,	 e	 que,	
ao	 mesmo	 tempo,	 vai	 levando	 ao	
desinteresse	 de	 muitos	 outros.	
Pessoalmente,	 já	 tenho	 saudades	
daqueles	dias	em	que	se	conseguia	
ter	 um	programa	completo	para	um	
dia,	do	amanhecer	até	ao	anoitecer,	
em	 que	 se	misturava	 um	 excelente	
convívio	 e	 boa	 disposição	 e	 com	 a	
sensação	 de,	 ao	 final	 do	 dia,	 estar	
cansado	 mas	 satisfeito	 com	 tudo	 o	
que	 aconteceu	 ao	 longo	 desse	 dia.	
Hoje,	bastam	umas	horas	da	manhã	
ou	de	tarde,	e	se	for	quase	tudo	igual	
basta	só	ir	uma	vez	a	um	determinado	
local	 para	 captar	 a	 imagem	 que	
queremos.	 Talvez	 a	 tão	 desejada	
e	 prometida	 “Retoma”	 faça	 voltar	
essas	 circulações	 que	 gostávamos,	
juntamente	com	o	material	circulante	
que	dá	prazer	fotografar.



spoTTing

3

Comboio El Espartal - 
Alverca, em Celorico 
da Beira

João Cunha
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conTraTo da alTa velocidade foi 
chumbado

adapTações no TransporTe de 
mercadorias

É	mais	um	capítulo	da	novela	em	
que	 se	 tornou	 a	Alta	 Velocidade	
em	Portugal.	O	Tribunal	de	Contas	
chumbou	 no	 passado	 dia	 21	 de	
Março	o	contrato	de	adjudicação	
das	obras	do	projecto	da	LAV	entre	
o	 Poceirão	 e	 Caia	 ao	 consórcio	
Elos,	 que	 tinha	 sido	 assinado	
pelo	anterior	Governo	em	Maio	de	
2010.	O	acórdão	tornado	público	
menciona	que	o	contrato	violava	
normas	 existentes	 no	 Código	
dos	Contratos	Públicos	 e	 na	 Lei	
de	 Organização	 e	 Processo	 do	
Tribunal	de	Contas.
No	meio	de	mais	este	 imbróglio,	
ficam	 elevados	 valores	 de	
indemnização	 a	 pagar	 por	
parte	 do	 Estado	 português	
aos	 consórcios	 da	 obra,	
correspondentes	aos	gastos	com	

a	 construção	 efectuados	 até	 ao	
dia	 8	 de	 Novembro	 de	 2010.	 O	
consórcio	constituído	pela	Soares	
da	Costa	exige	à	partida	valores	a	
rondar	os	300	milhões	de	euros,	
ou	 seja,	 sensivelmente	 20%	 do	
custo	 total	 deste	 projecto.	 Além	
deste	dinheiro	perdido,	o	Estado	
perderá	provavelmente	os	fundos	
comunitários	de	Bruxelas.	
Com	 base	 nesta	 decisão,	 o	
Ministério	 da	 Economia	 referiu	
que	vem	encerrar	definitivamente	
a	polémica	em	 torno	do	projecto	
do	 TGV,	 que	 será	 assim	
decididamente	 abandonado.	
A	 prioridade	 estará	 agora	 nas	
redes	 ferroviárias	 transeuropeias	
de	 transporte	 de	mercadorias,	 a	
partir	de	Sines	e	de	Aveiro.

COMPOSiçõES CláSSiCAS EM 
inTErCiDADES SErrAnOS

No	 dia	 28	 de	 Março,	 a	 CP	 alterou	
a	 composição	 habitual	 de	 dois	 dos	
comboios	Intercidades	do	eixo	Lisboa	
–	Covilhã.	Ao	invés	das	habituais	UTE’s	
remodeladas	para	serviço	Intercidades,	
a	CP	 escalou	 para	 os	 comboios	 543	
e	544	uma	composição	clássica,	com	
três	 carruagens	 Sorefame	 puxadas	
pela	locomotiva	5610.	No	dia	30	e	31,	
a	situação	repetiu-se.	Os	Intercidades	
com	 os	 números	 545	 e	 540	 foram	
assegurados	 com	 uma	 locomotiva	
5600	e	4	carruagens	Sorefame.
No	serviço	de	dia	28	de	Março	é	sabido	
que	 a	 CP	 mediu	 a	 satisfação	 dos	
utentes	quanto	ao	mesmo,	contestado	
recorrentemente	desde	que	passou	a	
ser	assegurado	por	UTE’s.

João Cunha

João Marques

JC Pombo

COnCluSãO DAS OBrAS nA 
ESTAçãO DE COiMBrA-B

A	REFER	anunciou	o	fim	das	obras	na	
estação	de	Coimbra-B,	que	tiveram	em	
vista	 a	 melhoria	 das	 acessibilidades	
e	 a	 segurança	 das	 passagens	
pedonais	 pelas	 linhas.	 Entre	 outras	
intervenções,	 foram	 instalados	
sistemas	 de	 sinalização	 sonora	 e	
luminosa	 de	 aviso	 à	 aproximação	
de	 comboios,	 nivelamento	 das	
plataformas	 e	 colocação	 de	 um	
passadiço	metálico	 para	melhoria	 no	
acesso	entre	a	estação	e	o	parque	de	
estacionamento	do	lado	poente.

Durante	 o	 mês	 de	 Março,	 o	
Sindicato	 dos	 Maquinistas	
convocou	 uma	 greve	 às	 horas	
extraordinárias	que	durou	até	ao	
final	 do	 mês.	 As	 consequências	
desta	greve	foram	muito	sentidas	
no	serviço	regional	e	no	transporte	
de	 mercadorias,	 dois	 sectores	
onde	 o	 recurso	 às	 horas	 extra	 é	
maior.
No	 transporte	 de	mercadorias,	 a	
CP	Carga	fez	algumas	adaptações	
em	 alguns	 comboios	 de	modo	 a	
poder	 operá-los	 sem	 recurso	 a	
horas	 extraordinárias	 e	 limitando	
assim	o	 impacto	desta	greve	em	
alguns	 tráfegos	 cuja	 eventual	

supressão	 seria	 especialmente	
grave	para	 os	 seus	 clientes.	Um	
dos	exemplos	foi	a	adaptação	do	
horário	dos	comboios	de	cimento	
com	destino	ao	Pocinho.
Em	 todos	 os	 tráfegos	 em	 que	
a	 adaptação	 dos	 horários	 não	
foi	 possível	 –	 quer	 devido	 às	
escalas	 de	 pessoal	 quer	 devido	
às	 rotações	 do	 material	 motor	
e	 rebocado	 –	 as	 supressões	
foram	 acontecendo	 com	 alguma	
regularidade.	 Um	 exemplo	
claro	 disso	 foram	 os	 tráfegos	
siderúrgicos	 ligando	 o	 porto	 de	
Setúbal	à	Siderurgia	Nacional,	em	
Paio	Pires.
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peTcoke no porTo de aveiro

2500 à espera de abaTe
Retiradas	de	serviço	na	primeira	
metade	 do	 ano	 de	 2009,	 as	
locomotivas	 2500	 e	 2550	
permanecem	 resguardadas	 no	
Entroncamento,	 aguardando	 o	
abate.
As	 locomotivas	 2501	 e	 2551	
estão	afectas	ao	Museu	Nacional	
Ferroviário,	 aguardando	 ordens	
para	 receberem	 as	 respectivas	
decorações	 de	 origem.	 A	 2501	
encontra-se	 no	 recinto	 do	
Museu	 Nacional	 Ferroviário	 e	
é	 habitualmente	 conduzida	 à	
catenária	 para	 ser	 ligada,	 ao	
passo	 que	 a	 2551	 permanece	
resguardada	 nos	 terrenos	 da	

EMEF	no	Entroncamento.
Quanto	 às	 outras	 locomotivas,	
algumas	 estão	 guardadas	 nas	
antigas	 linhas	 de	 formação	
da	 Fernave	 e	 as	 restantes	
encontram-se	 já	 na	 zona	 dos	
armazéns	 da	 CP,	 perto	 da	
famosa	 linha	 do	 quartel	 do	
Entroncamento,	prevendo-se	que	
sejam	as	primeiras	a	conhecer	a	
impiedosa	força	das	tenazes	dos	
sucateiros.
O	 processo	 de	 venda	 destas	
locomotivas	para	sucata	está,	no	
entanto,	atrasado,	mesmo	apesar	
da	 CP	 não	 ter	 qualquer	 outro	
rumo	reservado	para	elas.

A	 Cimpor	 alterou,	 no	 mês	 de	
Março,	 a	 rota	 de	 abastecimento	
de	petcoke	da	sua	cimenteira	de	
Souselas.	 Ao	 invés	 dos	 navios	
descarregarem	 o	 material	 no	
porto	 de	 Setúbal,	 descarregam	
agora	 no	 porto	 de	 Aveiro,	 fruto	
da	 ligação	 ferroviária	 que	 tem	
permitido	 a	 este	 porto	 captar	

novos	tráfegos.
A	 CP	 Carga	 eliminou	 assim	 os	
comboios	 entre	 Praias	 do	 Sado	
e	 Souselas,	 habitualmente	
traccionados	por	uma	locomotiva	
4700,	 e	 criou	 novos	 comboios	
entre	o	porto	de	Aveiro	e	Souselas,	
todos	os	dias	úteis,	atribuídos	às	
locomotivas	1900	e	1960.

OBrAS nA ESTAçãO DE CASCAiS

Durante	o	mês	de	Março,	efectuaram-
se	 obras	 no	 layout	 da	 estação	 de	
Cascais,	 nas	 linhas	 R1,	 1	 e	 2.	 As	
intervenções	 tiveram	 como	 objectivo	
a	 melhoria	 da	 funcionalidade	 da	
estação,	 proporcionando	 uma	 maior	
facilidade	na	gestão	das	composições	
que	 circulam	 em	 UQE	 +	 UTE	 ao	
evitar	 que	 tenham	 de	 ser	 separadas	
diariamente	 aquando	 do	 fim	 dos	
serviços	comerciais.
Em	 2008	 a	 mesma	 estação	 sofreu	
uma	renovação	do	leito	de	via,	com	a	
substituição	 de	 balastro,	 travessas	 e	
carris.

iBEriAn link FEz ESCAlA EM 
CACiA

No	 passado	 mês	 de	 Março,	 o	
serviço	 ferroviário	 de	 mercadorias	
“IberianLink”,	cujo	percurso	se	efectua	
entre	Portugal	e	Espanha	via	Linha	do	
Leste,	 fez	 uma	 primeira	 paragem	 na	
plataforma	de	Cacia.	
O	serviço	de	mercadorias	“IberianLink”	
faz	o	serviço	entre	Portugal	e	Madrid,	
Saragoça,	 Valência,	 Tarragona	 e	
Barcelona,	 circulando	 três	 vezes	 por	
semana.

João Cunha

José Sousa

João Cunha

Pedro Mêda



Em	 Agosto	 de	 2007,	 e	 mais	 uma	
vez	 aproveitando	 as	 férias	 de	
Verão,	 decidi	 usar	 essa	 folga	 para	
fazer	 a	 única	 linha	 de	 via	 estreita	
do	 Douro	 em	 que	 ainda	 não	 tinha	
viajado,	 aproveitando	 o	 ponto	 forte	
da	 região	 nesta	 altura	 do	 ano:	 as	
suas	 paisagens	 vinícolas,	 com	 a	
linha	 a	 serpentear	 entre	 o	Douro	 e	
as	primeiras	encostas	do	Alvão.	
Tal	como	na	viagem	ao	Tua,	em	que	
me	juntei	a	dois	amigos,	o	ponto	de	
partida	 foi	 a	 estação	 de	 Penafiel.	
Já	 não	 seria	 uma	 composição	 de	
máquina	 e	 carruagens	 a	 levar-nos,	
como	em	2005	ao	Tua.	Com	a	maior	
disponibilidade	de	unidades	da	série	
0600,	 as	 composições	 clássicas	
só	 se	 efectuavam	 praticamente	 ao	
fim-de-semana,	 em	 alguns	 Inter-
regionais,	ou	nos	especiais	de	apoio	

aos	cruzeiros	do	Douro.
Amanheceu	 com	 céu	 limpo	 esse	
sábado,	 dia	 28	 de	 Julho	 de	 2007,	
por	 sinal	 o	 mais	 quente	 do	 ano	 –	
quase	uma	raridade	no	verão	que	foi	
bastante	ameno.	Apanha-se	o	Inter-
regional	 863	 para	 a	 Régua	 e,	 ao	
fim	de	pouco	mais	de	uma	hora,	às	
11h05,	chega-se	ao	ponto	de	partida	
da	Linha	do	Corgo.	
Sendo	 um	 sábado	 de	 Verão,	 é	 dia	
de	 Comboio	 Histórico,	 e	 a	 0186	 já	
vai	aquecendo	a	caldeira,	 junto	das	
duas	 LRV’s	 do	 terminal	 do	 Corgo.	
São	 11h20,	 e	 a	 automotora	 9507	
parte	com	o	Regional	6105.	Começa	
a	 atravessar	 o	 rio	 que	 dá	 nome	 à	
linha,	com	a	maior	parte	dos	lugares	
sentados	 ocupados;	 imediatamente	
a	 seguir	 passa	 junto	 do	 posto	 de	
manutenção	 e	 do	 apeadeiro	 do	

Corgo,	 onde,	 nas	 suas	 vias	 de	
resguardo,	 ainda	 repousavam	 as	
carcaças	 das	 unidades	 motoras	
intermédias	das	“Xepas”	9700.	
O	 perfil	 desta	 linha	 é	 diferente	 do	
que	 o	 Tua	 apresenta.	 Os	 vales,	
sempre	verdejantes	e	profundos	até	
à	entrada	de	Vila	Real,	tornam	a	via	
mais	apertada,	sendo	raras	as	longas	
rectas,	 aproveitando	 ao	 máximo	
o	 relevo	 acidentado.	 As	 aldeias,	
algumas	de	difícil	acesso,	vão	sendo	
atravessadas,	 sendo	 notória	 uma	
maior	presença	humana.	
Os	 primeiros	 quilómetros	 são	 os	
menos	sinuosos,	porém	já	em	subida,	
e	com	uma	das	maiores	rectas	que	
se	vai	encontrar.	Com	o	viaduto	da	
A24	 à	 nossa	 frente	 e,	 após	 passar	
uma	passagem	de	nível,	começamo-
nos	 a	 afastar	 lentamente	 do	 rio	

Continuando a série de artigos sobre as vias estreitas do Douro ainda em serviço até 2009, hoje será feito 
um retrato sobre a linha do Corgo. Embora, das três, esta tenha sido a última em que viajei, será a segunda 
a ser retratada, de modo a respeitar a sua posição ao longo da linha do Douro e também pela sua extensão. 

viagem pelas vias esTreiTas do douro - linha do corgo

Tiago Ferreira Tiago Ferreira

A estação de Vila real quando ainda tinha comboio

cais de embarque

6



uma 9500 chegando à 
estação de Vila real,
Outubro de 2007

José Sousa
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A 9507 antes partida da estação da régua

Corgo,	 reencontrando	 as	 paisagens	
vinícolas	de	região.	
A	primeira	paragem	é	em	Alvações,	
às	 11h35.	 Até	 Vila	 Real	 vamos	
apanhar	estas	pequenas	localidades,	
perto	 umas	 das	 outras,	 o	 que	 dará	
um	 outro	 tipo	 de	 movimentação	 de	
passageiros	 comparativamente	 ao	
Tua,	 sendo	 mais	 pendulares.	 Não	
saem	nem	entram	passageiros	aqui,	
pelo	que	seguimos	marcha.	
As	 encostas	 do	 Alvão	 começam	 a	
aparecer	 no	 nosso	 campo	 de	 vista,	
e	 a	 paisagem	 vinícola	 mistura-
se	 com	 o	 olival,	 mostrando	 uma	
panorâmica	 que	 raramente	 será	
afectada	por	trincheiras	ou	pelo	tipo	
de	 relevo	 presente	 nas	 encostas,	
e,	 simultaneamente,	 a	 subida	 vai-
se	 tornando	 mais	 íngreme,	 com	
raios	de	curvatura	mais	pequenos	–	
compreendendo-se	 assim	 a	 aposta	
de	construção	em	via	estreita	a	partir	
da	Régua.	
Oito	 minutos	 depois,	 estamos	 a	
chegar	à	Povoação.	Como	estamos	
num	 Regime	 de	 Exploração	
Simplificada,	 a	 agulha	 talonável	
faz	 a	 automotora	 entrar	 pela	 linha	
principal.	Esperam	dois	passageiros,	
saindo	três.	
Estamos	 agora	 a	 afastar-nos	 cada	
vez	 mais	 do	 Corgo,	 correndo	 cada	
vez	 mais	 fundo,	 ao	 passar	 pelo	
apeadeiro	 de	Carrazedo,	 que	 ainda	
conserva	 a	 sua	 linha	 de	 resguardo.	
De	horário,	faltam	20	minutos	para	a	
chegada	a	Vila	Real.	Por	momentos,	
as	encostas	do	Alvão,	cada	vez	mais	
próximas,	 deixam	de	 se	 ver,	 com	a	
automotora	a	entrar	numa	zona	mais	
fechada,	 onde	 existem	 as	 curvas	
mais	apertadas	da	 linha,	e	onde	se	
sente	 o	 maior	 prazer	 na	 viagem,	
balançando	 e	 contrabalançando	 ao	
sabor	 das	 curvas,	 sem	 raramente	
passar	dos	40km/h.	
O	 estado	 da	 via	 encontra-se	 em	
melhores	 condições	 que	 a	 do	 Tua,	
sendo	 justificado	 pelo	 número	
maior	de	circulações	 (cinco	por	dia,	
por	 sentido),	 e	 pelo	 troço	 ainda	 em	
exploração	 ser	 comparativamente	
bastante	 mais	 pequeno,	 e	 com	
melhores	acessos.
Aproximando-nos	 dos	 arredores	
de	 Vila	 Real,	 as	 panorâmicas	 que	
nos	 acompanham	 serão	 menores,	
chegando	 a	 entrar	 numa	 zona	 de	
mato	 mais	 denso,	 quase	 até	 ao	
primeiro	sinal	de	entrada	da	estação,	
onde	já	é	possível	obter	uma	vista	de	
parte	cidade	entre	o	Marão	e	o	Alvão.
Chegamos	a	Vila	Real	por	volta	das	
12h10,	 entrando	 na	 linha	 principal,	
onde	 repousava	mais	à	 frente	outra	

A passagem pela estação do Corgo, com as Xepas ao fundo

A passagem pelo apeadeiro da Tanha, com a ponte a seguir
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A linha do Corgo entre a estação do Corgo e Alvações

A estação da Povoação

Entre Carrazedo e Vila real

LRV.	Faz-se	algumas	fotos	ao	local,	
e	 também	ao	 gabinete	 do	 chefe	 de	
estação.	 Encontra-se	 parado	 no	
tempo,	 com	 regulamentos	 e	 avisos	
de	 há	 muitos	 anos	 atrás,	 sinal	 do	
quase	abandono	que	foi	sujeita	esta	
linha,	e	um	prenúncio	do	que	se	iria	
passar	ano	e	meio	depois.	
O	layout	da	estação	tinha	sido	mudado	
há	 algum	 tempo,	 com	 as	 linhas	
levantadas	na	zona	do	armazém	de	
mercadorias,	 mas	 conservando	 a	
ligação	da	 rotunda,	 tendo	em	conta	
um	 regresso	 hipotético	 do	 comboio	
histórico	 a	 vapor.	 Todas	 as	 vias	
estão	 directamente	 assentes	 no	
solo,	sem	qualquer	 tipo	de	balastro.	
Como	 temos	 uma	 hora	 e	 meia	 até	
a	 próximo	 Regional	 de	 regresso	
à	 Régua,	 optamos	 por	 almoçar	
ali	 perto	 no	 “DolceVita”,	 que	 fica	
curiosamente	 junto	 à	 linha	 no	 lado	
de	 Chaves,	 tendo-se	 chegado	 a	
questionar	 a	 hipótese	 de	 prolongar	
as	 circulações	 por	 mais	 algumas	
centenas	de	metros,	construindo	um	
apeadeiro	propositadamente.	Não	foi	
por	acaso	que	a	via	não	foi	levantada	
logo	à	saída	da	estação.	
São	 13h40,	 e	 estamos	 de	 novo	 na	
estação	para	a	 viagem	de	 regresso	
–	 desta	 feita,	 o	 nosso	 intuito	 não	
é	 tanto	 para	 fotografar,	 mas	 mais	
para	 disfrutar	 a	 viagem.	 O	 calor	
começa	a	 apertar,	 estando	mais	 de	
35ºC.	 Dez	 minutos	 depois,	 parte	
o	 Regional	 6104,	 novamente	 com	
a	 9507.	 Estando	 com	 metade	 dos	
lugares	 sentados	 ocupados,	 a	
viagem	 será	 mais	 rápida	 (sendo	
sempre	 em	 descida),	 mas	 o	 prazer	
será	o	mesmo	do	que	na	subida	com	
a	automotora	a	usar	só	os	freios	até	
quase	à	chegada,	no	Corgo.	
Às	14h45	estamos	de	volta	ao	nosso	
ponto	de	partida,	na	Régua,	mesmo	
a	tempo	de	registarmos	a	partida	do	
Comboio	Histórico	em	direcção	a	Tua,	
e,	 passados	 5	 minutos,	 da	 dresine	
de	apoio	–	a	DP212	–	transportando	
um	 depósito	 de	 água	 na	 zorra	 a	
reboque.	 O	 ambiente	 na	 estação	 é	
quase	 o	 mesmo	 que	 encontrámos	
de	manhã	antes	da	partida	para	Vila	
Real.	Uma	composição	especial	para	
os	 cruzeiros	 do	 Douro,	 com	 quatro	
carruagens	 Sorefame	 de	 2ª	 classe,	
com	 a	 1411	 à	 cabeça,	 encontra-
se	 resguardada.	 Na	 linha	 1,	 uma	
UTD	0600	está	pronta	a	partir	 para	
o	 Porto	 com	 o	 Inter-regional	 874,	
enquanto,	na	linha	3,	se	encontrava	
uma	 dresine	 em	 funcionamento.	
A	 9507	 posiciona-se	 para	 mais	
uma	 viagem	 até	 Vila	 Real.	 Como	
ainda	 pretendíamos	 efectuar	 umas	
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A estação de Vila real com as duas lrV

do	Douro	que	mais	gostei	de	 fazer.	
As	 suas	 curvas	 e	 contra-curvas,	
juntando	às	excelentes	panorâmicas	
da	região	vinícola,	mais	às	pequenas	
povoações	 que	 serve,	 sempre	
com	 o	 Alvão	 em	 pano	 de	 fundo,	
tornam-na	 na	 mais	 completa	 das	
três	 em	 serviço	 comercial,	 embora	
o	 Tâmega	 seja	 semelhante	 em	
perfil,	 mas	 mais	 fechada	 e	 sem	 a	
paisagem	vinhateira,	como	veremos	
no	 próximo	 número.	 Actualmente	
encerrada,	 e,	 apesar	 de	 ter	 uma	
excelente	 potencialidade	 turística	
(a	 9004	 e	 a	 E214	 estacionadas	
na	 Régua,	 com	 as	 carruagens	 do	
comboio	 histórico	 de	 via	 estreita,	
são	provas	disso),	é	uma	 linha	que	
servia	apenas	três	ou	quatro	aldeias	
de	 acesso	 mais	 complicado	 por	
estrada,	 dado	 a	 Estrada	 Nacional	
2	 (que	 liga	 as	 duas	 cidades)	 se	
encontrar	 na	 outra	 margem	 do	 rio,	
onde	se	concentra	a	maior	parte	da	
população	 da	 zona;	 todavia,	 esta	
estrada,	 juntamente	com	a	A28,	 faz	
com	que	as	alternativas	 rodoviárias	
sejam	 em	 maior	 número	 e	 mais	
rápidas,	o	que	acabaria	por	conduzir	
ao	 inevitável	 encerramento	 desta	
linha,	 em	 2009.	 Ainda	 é	 possível	
ver-se	 parte	 do	 seu	 trajecto	 se	 se	
viajar	na	EN2	entre	Peso	da	Régua	
e	Santa	Marta	de	Penaguião.
			

compras	na	loja	adjacente	à	estação	
(aproveitando	 um	 antigo	 armazém	
de	 apoio),	 não	 apanharíamos	
este	 comboio	 para	 Penafiel,	 mas	
o	 seguinte,	 o	 Inter-regional	 878,	
com	 partida	 às	 17h00,	 igualmente	
efectuado	 por	 uma	 UTD.	 E,	 mais	
uma	 vez,	 este	 regresso	 não	 seria	
desprovido	de	peripécias.	O	facto	de	
estarem	 40ºC,	 aliado	 ao	 desgaste	
que	 as	 0600	 sofreram	ao	 longo	 da	
vida	 –	 tendo	 em	 conta	 os	 anos	 de	
serviço	e	a	colocação	do	reboque	–	

acabariam	por	resultar	numa	avaria	
na	transmissão	da	primeira	unidade	
motora,	 quando	 subia	 o	 viaduto	 da	
Pala.	 A	 composição	 acabaria	 por	
retroceder	até	Mosteirô,	com	a	longa	
subida	até	ao	Juncal	a	ser	vencida	
apenas	 à	 segunda	 tentativa;	 este	
percalço	 provocaria	 o	 atraso	 do	
comboio	em	cerca	de	30	minutos	à	
chegada	a	Penafiel,	que	se	registaria	
por	volta	das	18h30.
Sendo	 diferente	 da	 Linha	 do	 Tua,	
o	 Corgo	 é	 a	 linha	 de	 via	 estreita	

Entre Carrazedo e Vila real
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O magnífico ambiente da estação 
da régua! À direita vemos 
resguardada uma composição 
especial dos cruzeiros do douro, 
com quatro carruagens Sorefames 
de 2ª classe e a 1411 à cabeça. E 
à nossa esquerda, vemos a 9507 a 
posicionar-se para sair novamente 
para Vila real. 

A partir do apeadeiro de Cruzeiro, 
a cidade de Vila real começa a 
ganhar forma. 

A paisagem do Corgo é 
simplesmente fantástica! Aqui 
vemos mais uma perpectiva da 
linha entre a estação de Alvações 
e Povoação.

cais de embarque
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Congest ionamento 
na concordância do 
Poceirão

João Cunha
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Lisboa - Madrid - Lisboa

Entre	 as	 duas	 capitais	 ibéricas,	
existiam	 duas	 ligações:	 o	 “Talgo	
Luís	 de	 Camões”,	 comboio	 diurno	
que	ligava	Santa	Apolónia	a	Madrid-
Chamartín	(a	partir	de	Junho	desse	
ano,	 passou	a	 chegar	 e	 a	 partir	 de	
Madrid-Atocha),	 e	 o	 “Lusitânia-
Expresso”,	 ligação	 nocturna.	 O	
“Luís	 de	 Camões”,	 comboio	 com	
serviço	de	bar	e	mini-bar,	efectuado	
por	 material	 espanhol	 da	 Talgo	 (e	
traccionado	 pelas	 locomotivas	 das	
séries	 352	 e	 353),	 saía	 de	 Santa	
Apolónia	 às	 12h15,	 parava	 no	
Entroncamento	 (onde	 recebia	 os	
passageiros	 provenientes	 da	 Linha	
do	 Norte),	 Abrantes,	 Marvão-Beirã,	
Valencia	 de	Alcántara,	 San	 Vicente	

de	Alcántara,	 Cáceres,	 Talavera	 de	
la	Reina,	Madrid-Atocha	 e	 chegava	
a	Chamartín	às	21h23	locais	(20h13	
portuguesas).	O	comboio	de	retorno	
partia	 às	 13h55	 de	 Madrid	 (12h55	
de	Portugal)	e	detinha-se	em	Santa	
Apolónia	quando	o	 relógio	marcava	
21h10.
Quanto	 ao	 “Lusitânia-Expresso”,	
como	já	se	referiu,	era	um	comboio	
nocturno;	 e,	 como	 tal,	 tinha	 serviço	
de	 camas	 e	 couchettes,	 para	 além	
de	restaurante	e	bar.	Saía	de	Santa	
Apolónia	 às	 21h25	 e	 detinha-
se,	 à	 semelhança	 do	 “Talgo”,	 no	
Entroncamento,	para	os	passageiros	
que	viessem	do	Norte;	era	aqui	que	
se	 efectuava	 a	 primeira	 troca	 de	
tracção,	 com	 a	 máquina	 eléctrica	
(por	 norma,	 ambos	 os	 ramos	 eram	

traccionados	 por	 uma	 locomotiva	
da	 série	 2600)	 que	 havia	 feito	 o	
comboio	 até	 aí	 a	 ser	 substituída	
por	 uma	 máquina	 da	 série	 1930.	
Daí	em	diante,	parava	em	Abrantes	
e	 em	 Marvão-Beirã,	 onde	 tinha	
doze	minutos	 de	 paragem	prevista.	
Passava	a	fronteira	e,	em	Valencia	de	
Alcántara,	 tinha	mais	uma	paragem	
prolongada	 de	 horário,	 onde	 a	
máquina	portuguesa	era	trocada	por	
uma	 locomotiva	espanhola	da	série	
333.	 Daí	 em	 diante,	 o	 “Lusitânia-
Expresso”	 parava	 em	 Cáceres,	
Cañaveral,	 Palazuelo,	 Navalmoral	
de	 la	 Mata,	 Talavera	 de	 la	 Reina,	
e	 chegava	 a	 Chamartín	 às	 8h50	
espanholas,	 7h50	 nacionais.	 O	
regresso	 partia	 às	 23h	 espanholas	
(mais	 uma	 hora	 que	 cá,	 como	 se	

Aqui termina a viagem pelos horários de 1992, com um olhar aos comboios que, diariamente ou sazonalmente, 
atravessavam a fronteira para levar passageiros a outros pontos da Europa. Há vinte anos atrás, havia nada 
mais, nada menos que cinco tipos de comboios internacionais a partirem ou chegarem de Portugal. 

o passado dos horários - serviço inTernacional (1992)
Carlos Loução João Paulo Ferreira e Garry Brown

João Paulo Ferreira

O Talgo luis de Camões, vindo de Madrid, passa pelo Castelo de Almourol rumo a lisboa, em 1991
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2600 com Sud-Express à passagem por Vermoil, 1990

sabe),	 tinha	 as	 duas	 paragens	 em	
Valencia	 de	 Alcántara	 e	 Marvão-
Beirã,	e	chegava	a	Lisboa	às	8h45.

Lisboa - Paris - Lisboa

Para	a	ligação	a	Paris,	também	havia	
dois	comboios,	o	“Sud-Express”	e	o	
“Internacional”.	Este,	todavia,	não	se	
fazia	todo	o	ano:	10,	15,	17,	23	a	26	
de	Julho,	29	de	Julho	a	3	de	Agosto	
e	28	de	Agosto	a	3	de	Setembro,	a	
partir	de	Portugal,	11,	16,	18,	24	a	27	
de	Julho,	30	de	Julho	a	4	de	Agosto,	
e	 29	 de	 Agosto	 a	 4	 de	 Setembro	
da	 fronteira	 franco-espanhola.	 Este	
comboio	 realizava-se,	 à	 imagem	do	
“Sud-Express”	de	hoje,	entre	Lisboa	
e	 Irún/Hendaye.	Possuía	serviço	de	
restaurante	 e	 bar,	 e	 era	 constituído	
por	 dois	 ramos,	 provenientes	 das	
duas	 maiores	 cidades	 portuguesas.	
O	 ramo	 de	 Lisboa	 saía	 de	 Santa	
Apolónia	 às	 12h45,	 com	 uma	
locomotiva	2600	à	cabeça,	e	parava	
no	Entroncamento,	Fátima,	Pombal,	
Coimbra-B	até	chegar	à	Pampilhosa	
às	15h26,	ao	passo	que	o	do	Porto	
saía	 de	 Campanhã	 às	 13h50	 (com	
idêntica	 tracção)	 e	 tinha	 paragens	
em	 Vila	 Nova	 de	 Gaia,	 Espinho,	
Ovar,	Estarreja,	Aveiro	 e	 detinha-se	
na	 Pampilhosa	 às	 15h14.	 Os	 dois	
ramos	 eram	 juntos,	 era	 colocada	
uma	1960	à	 frente,	e	a	composição	
partia	 da	 Pampilhosa	 às	 15h48.	
Daí	 em	 diante,	 o	 “Internacional”	
parava	em	Mortágua,	Santa	Comba	
Dão,	 Nelas,	 Mangualde,	 Gouveia,	
Celorico	 da	 Beira,	 Vila	 Franca	 das	
Naves,	 Guarda,	 Cerdeira,	 Vilar	
Formoso	 e	 Fuentes	 D’Oñoro,	 onde	
a	 nossa	 locomotiva	 era	 trocada,	
também,	 por	 uma	 333	 da	 Renfe.	
Daí	em	diante,	o	 Internacional	 já	só	
parava	em	Irún,	antes	de	finalizar	a	
sua	 marcha	 em	 Hendaye,	 às	 7h30	
europeias,	 6h30	 nacionais.	 Quem	
quisesse	 seguir	 para	 Paris,	 tinha	
um	 “TGV	 Atlantique”	 que	 saía	 de	
Hendaye	às	9h41	e	chegava	a	Paris-
Montparnasse	 às	 14h55.	 Para	 os	
viajantes	 que	 pretendessem	 fazer	
a	viagem	no	sentido	 inverso,	 teriam	
de	 apanhar	 o	 “TGV	 Atlantique”	 às	
10h	 daquela	 estação	 parisiense,	
que	 chegava	 a	 Irún	 às	 15h14.	 O	
“Internacional”	partiria	de	lá	às	17h25	
europeias	 e	 chegava	 à	 Pampilhosa	
às	 6h14	 do	 dia	 seguinte,	 onde	 era	
feita	 a	 separação	 dos	 ramos.	 O	

Talgo Madrid-lisboa em Santa Margarida, Junho de 1990

Garry Brown

João Paulo Ferreira
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lisboeta	partia	às	6h37	e	chegava	a	
Santa	 Apolónia	 às	 9h15,	 ao	 passo	
que	 o	 portuense	 partia	 às	 6h40	 e	
chegava	a	Campanhã	às	8h05.
Quanto	 ao	 “Sud-Express”,	 era	 um	
comboio	 que,	 à	 semelhança	 do	
“Internacional”,	 era	 constituído	
por	 ramos	 de	 Lisboa	 e	 do	 Porto,	
com	 serviço	 de	 camas,	 couchetes,	
restaurante	 e	 bar,	 para	 além	 de	
também	ter	transporte	de	automóveis,	
se	 bem	 que	 isso	 apenas	 acontecia	
durante	os	meses	de	Verão:	entre	os	
dias	5	a	7	de	Junho,	e	12	de	Junho	
e	 26	 de	 Setembro,	 entre	 Lisboa	 e	
Paris.	A	 tracção	 era	 idêntica	 ao	 do	
“Internacional”:	 ambos	 partiam	 das	
estações	 pilotados	 por	 locomotivas	
da	série	2600.	A	composição	lisboeta	
partia	de	Santa	Apolónia	às	14h50	e	
chegava	à	Pampilhosa	às	17h25,	ao	
passo	 que	 a	 portuense	 abalava	 da	
Campanhã	às	16h,	tenho	a	chegada	
prevista	 àquele	 entroncamento	
ferroviário	 às	 17h20.	Com	 a	 junção	
de	ambos	os	comboios	feita	e	1960	à	
cabeça,	o	 “Sud”	aventurava-se	pela	
Linha	 da	 Beira	 Alta,	 percorrendo-a	
até	 à	 fronteira,	 onde,	 em	 Fuentes	
D’Oñoro,	 entrava	 em	 cena	 uma	
locomotiva	 da	 série	 333	 para	
traccionar	 o	 comboio.	 De	 referir	
que,	 até	 aqui,	 o	 comboio	 parava	
exactamente	nas	mesmas	estações	
que	 o	 “Internacional”.	 Partindo	 de	
Fuentes,	o	“Sud-Express”	ia	efectuar	
paragem	em	Salamanca,	Valladolid,	
Burgos,	Vitória,	San	Sebastián,	 Irún	
e	chegava	a	Hendaye	às	9h50	locais,	
onde	 o	 esperava	 uma	 longuíssima	
paragem	 (de	 mais	 de	 1h30)	 para	
troca	 de	 locomotiva	 e	 rebitolagem	
das	 carruagens.	 Daí	 em	 diante,	 o	
“Sud”	 tinha	 paragens	 agendadas	
em	Biarritz,	Bayonne,	Dax,	Bordéus,	
Saint	Pierre	 des	Corps,	Blois	 e	 Les	
Aubrais,	até	chegar	à	gare	parisiense	
de	 Austerlitz	 às	 19h03	 europeias,	
27h13	e	26h13	depois	de	 ter	saído,	
respectivamente,	 de	 Lisboa	 e	
Porto.	 Quem	 não	 tivesse	 vontade	
de	 esperar,	 todavia,	 e	 estando	 nos	
meses	 de	 Verão,	 poderia	 apanhar	
o	 TGV	 que	 partia	 de	 Hendaye	 às	
10h48,	rumo	a	Paris-Montpasnasse,	
onde	chegava	às	16h10	locais.	Para	
o	 regresso,	 os	 passageiros	 que	
quisessem	 utilizar	 o	 “Sud-Express”	
para	 irem	 para	 Portugal	 tinham	 de	
o	 apanhar	 às	 9h30	 na	 estação	 de	
Paris-Austerlitz.	 Chegando	 a	 Irún,	

era	 feita,	 novamente,	 a	 troca	 de	
locomotiva	 e	 dos	 bogies	 –	 tendo,	
para	esse	efeito,	uma	pausa	de	perto	
de	 duas	 horas	 –	 e	 embrenhava-se	
na	 Península	 Ibérica.	 Chegava	 à	
Pampilhosa	às	7h40	do	dia	seguinte,	
onde	 o	 comboio	 era	 separado	 em	
dois;	 o	 ramo	 destinado	 a	 Lisboa	
partia	 às	 8h04,	 chegando	 a	 Santa	
Apolónia	 às	 10h42,	 26h12	 depois	
de	 partir	 de	 Paris.	 As	 carruagens	
destinadas	 ao	 Porto,	 levadas	 pela	
sempre-presente	 2600,	 partiam	 da	
Pampilhosa	às	8h15,	detendo-se	em	
Campanhã	às	9h39.	25h09	minutos	
após	 o	 “Sud-Express”	 ter	 saído	 de	
Austerlitz.

Lisboa/Porto - Vigo - Porto/Lisboa

Apenas	 havia	 um	 tipo	 de	 ligação	
entre	 o	 Norte	 do	 país	 e	 a	 Galiza.	
Porém,	ao	contrário,	das	 restantes,	
estas	eram	em	maior	número:	havia	
três	comboios	diários,	por	sentido,	a	
ligar	o	Porto	a	Vigo	–	todos	eles	com	
ligação	a	comboios	provenientes	de	
Lisboa.	 Todos	 estes	 Internacionais	
eram	 efectuados	 com	 recurso	 às	
automotoras	 da	 série	 0600.	 Os	
primeiros	 dois	 comboios	 partiam	
de	 Porto-São	 Bento	 às	 7h23	 e	
às	 14h,	 recebendo	 passageiros,	
respectivamente,	 do	 regional	
nocturno	e	do	primeiro	inter-regional	

provenientes	 de	 Lisboa.	 O	 terceiro	
partia	 de	 Campanhã	 às	 18h07	 e	
acolhia	 passageiros	 provenientes	
da	 Linha	 do	 Norte	 que	 tivessem	
embarcado	no	segundo	inter-regional	
Lisboa	–	Porto	e	no	quarto	Alfa	que	
efectuava	o	mesmo	trajecto.	Saindo	
do	 Porto,	 os	 comboios	 detinham-
se	 em	 Ermesinde	 (à	 excepção	 do	
Internacional	 saído	 de	 Campanhã),	
Nine,	Viana	do	Castelo,	Caminha	e	
Valença,	onde,	por	norma,	paravam	
cerca	de	vinte	minutos.	Passando	a	
fronteira,	tinham	mais	uma	paragem	
de	 dez	minutos	 em	Tuy,	 e,	 após	 a	
estação	 fronteiriça,	 em	 Guillarey,	
Porriño,	 Redondela	 de	 Galícia,	 e	
chegavam	a	Vigo,	respectivamente,	
às	 12h45,	 19h06	 e	 22h27	 (hora	
central-europeia).	 Os	 regressos	
saíam	 de	 Vigo	 às	 7h20,	 13h55	 e	
20h35	 (mais	 uma	 vez,	 horário	 da	
Europa	 Central)	 e	 chegavam	 ao	
Porto	às	10h19	(a	São	Bento;	dava	
ligação	 ao	 segundo	 Intercidades	 e	
ao	 segundo	 inter-regional	 Porto	 –	
Lisboa),	16h28	(a	Campanhã;	ligava	
a	 Lisboa	 através	 do	 último	 inter-
regional	Porto	–	Lisboa)	e	23h40	(a	
São	 Bento;	 quem	 quisesse	 ir	 para	
Lisboa	 teria	 de	 apanhar	 o	 regional	
nocturno	 em	 direcção	 à	 capital	
portuguesa).	 De	 referir,	 já	 agora,	
que	os	enlaces	eram	efectuados	na	
estação	de	Campanhã.

Em	suma,	as	ligações	internacionais	e	o	seu	tempo	de	viagem	eram	estas:

De Para ligação Tempo

Lisboa

Madrid
Talgo-Luís	de	Camões 8h08
Lusitânia-Expresso 10h25

Paris
Internacional 25h10
Sud-Express 27h13

Vigo Internacional 7h27

Porto

Madrid
Talgo-Luís	de	Camões 10h53
Lusitânia-Expresso 12h55

Paris
Internacional 24h05
Sud-Express 26h03

Vigo Internacional 3h50

nota:	Na	ligação	a	Vigo	foi	considerado	o	tempo	mais	rápido.

comboio hisTórico
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uma 1930 com o 
Valença-Gaia sobe 
vagarosamente a 
caminho da Portela. 09 
de Março de 2012

ricardo Ferreira

spoTTing
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Estas	 virtudes	 também	 reuniram	
o	 entusiasmo	 de	 muitos	 amigos	
meus,	 e	 num	 determinado	 fim-de-
semana	 decididimos	 ir	 passar	 um	
Sábado	 à	 Linha	 da	 Beira	 Alta,	 e	
em	 particular	 ao	 seu	 troço	 Santa	
Comba	 Dão	 –	 Pampilhosa,	 onde	 a	
linha	descreve	de	forma	sinuosa	um	
traçado	com	uma	beleza	 fantástica,	
proporcionada,	 quer	 pela	 serra	 do	
Buçaco,	 quer	 pela	 barragem	 da	
Aguieira,	 entre	 Mortágua	 e	 Santa	
Comba	Dão.
O	 mote	 era	 o	 do	 costume:		
procurarmos	 novos	 sítios	 capazes	
de	 resultar	 em	 boas	 fotografias,	
e	 capturar	 alguns	 tráfegos	
interessantes	 desta	 linha,	 sem	
esquecer	 um	 Intercidades	 Lisboa	
–	Porto	e	um	outro	Porto	–	Lisboa,	

que,	 na	 altura,	 tinham	 ainda	 à	
cabeça	uma	locomotiva	2600.	Como	
eram	 os	 últimos	 dias	 delas	 nestes	
comboios,	 procurámos	 conciliar	 o	
plano	com	estes	dois	comboios,	daí	
também	a	escolha	pela	parte	“baixa”	
da	Linha	da	Beira	Alta.
Chegámos	 às	 07h30	 à	 barragem	
da	 Aguieira,	 e	 focámo-nos	 numa	
das	 duas	 pontes	 metálicas	 que	
sobrevoam	 a	 albufeira,	 no	 caso	 a	
maior	das	duas.	O	grande	objectivo	
era	 fotografar	 o	 comboio	 “Sud-
Express”	 Irún	 –	 Lisboa,	 que	 devia	
passar	perto	das	08h.
Às	07h54,	anunciado	pelo	típico	ronco	
das	 locomotivas	 1400,	 apareceu	
o	 especial	 para	 transporte	 de	
madeira	 Pampilhosa	 –	 Mangualde.	
Dezasseis	vagões	encabeçados	por	

uma	 múltipla	 destas	 locomotivas	
(uma	delas	a	1424,	pintada	na	 sua	
decoração	de	origem),	e	a	 fazerem	
esperar	 o	 “Sud-Express”	 em	 Santa	
Comba	 Dão.	 Nem	 quinze	 minutos	
depois	da	passagem	deste	comboio	
de	 mercadorias,	 passou	 então	 o	
“Sud”,	banhado	 já	por	 tímidos	 raios	
de	 Sol	 que	 teimaram	 em	 penetrar	
pelas	densas	nuvens	que	haviam	de	
marcar	todo	este	dia.
O	 alvo	 seguinte	 foram	 as	 pontes	
situadas	à	entrada	de	Santa	Comba	
Dão,	 no	 sentido	 Pampilhosa	 –	
Mangualde.	 Uma	 de	 alvenaria,	 a	
ponte	 do	Coval,	 com	 cerca	 de	 131	
metros	e	nove	arcos,	e	ainda	a	ponte	
de	 Ribadão,	 metálica,	 e	 com	 188	
metros	de	comprimento.
O	carro	ficou	muito	 longe,	pois	não	

A Beira Alta foi, possivelmente, a minha maior musa inspiradora nesta coisa das fotografias aos comboios. 
Por vários motivos, mas com a variedade de circulações e a beleza das paisagens claramente a encabeçarem 
o lote de atributos que sempre valorizei nesta linha. 

pela beira alTa, a 03 de março de 2007
João Cunha João Cunha

intercidades 511 lisboa - Guarda atravessando a ponte do Coval

cavalos de ferro
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um especial Mangualde - Pampilhosa no Pego, com a 1424 em tracção

existem	 acessos	 rodoviários	 às	
proximidades	 da	 linha	 nesta	 zona.	
Caminhámos,	 pois,	 pelo	 meio	 da	
floresta	 até	 chegarmos	 ao	 nível	
da	 via,	 e	 atravessámos	 a	 ponte	 de	
Ribadão	 para	 atingirmos	 a	 outra	
margem.	 Aí,	 uma	 encosta	 com	
inclinação	 moderada	 dava-nos	 a	
garantia	 de	 ser	 um	 poiso	 seguro	 e	
esplendoroso	para	daí	observarmos	
as	 circulações	 nas	 duas	 pontes	 já	
citadas.
Às	 09h42,	 pontual,	 aparece	 o	
Intercidades	 510	 Guarda	 –	 Lisboa,	
com	a	inconfundível	2608	em	tracção,	
com	o	seu	pequeno	(mas	poderoso)	
farol	 central	 dentro	 da	 óptica	 de	
tamanho	 normal	 (grande)	 típica	 da	
primeira	 série	 destas	 locomotivas.	
Fotografia	 primeiro	 à	 passagem	
pela	ponte	de	Ribadão,	e	depois	um	
bonito	perfil	na	ponte	do	Coval.
Aguardámos	 até	 às	 11h00,	 hora	
em	que	o	Intercidades	511	Lisboa	–	
Guarda	fez	a	sua	aparição,	mas	com	
uma	 menos	 desejada	 locomotiva	
5600	em	tracção,	no	caso	a	5602.
Tempo	para	rapidamente	atravessar	
de	novo	a	ponte	de	Ribadão,	 voltar	
a	 subir	 a	 encosta	 contrária	 pelo	
meio	da	floresta,	e	chegar	ao	carro.	
De	 volta	 à	 Aguieira,	 pois	 no	 plano	
está	 um	 comboio	 de	 mercadorias	
a	 subir	 para	 Vilar	 Formoso,	 e	 que	
normalmente	 circulava	 bastante	
carregado	 aos	 Sábados,	 sobretudo	
com	produtos	químicos.
E,	por	aqui,	não	desiludiu.	Às	12h14,	
com	 algum	 atraso	 sobre	 o	 horário	
previsto,	 o	 75345	 Pampilhosa	 –	
Fuentes	 de	 Oñoro	 atravessa	 a	
ponte	 metálica	 da	 Aguieira,	 com	
uma	 longuíssima	 composição	 de	
porta-contentores	 e	 porta-bobines,	
estes	 últimos	 vazios	 e	 os	 restantes	
carregados	com	contentores-cisterna	
para	 o	 transporte	 de	 produtos	
químicos.	 Se	 pela	 composição	 não	
desiludiu,	o	mesmo	não	se	pode	dizer	
das	 locomotivas.	Uma	 irreprodutível	
5600	 (5609),	 pejada	 de	 grafitties,	
encabeçava	 o	 comboio	 juntamente	
com	uma	irmã	(5619).
Mudámos	 depois	 de	 local,	 para	
termos	 uma	 perspectiva	 a	 partir	 do	
outro	 lado	 da	 ponte.	 Eram	 12h25	
quando	passou	um	regional	Guarda	
–	 Coimbra,	 seguido	 logo	 depois	 às	
12h40	 por	 um	 Coimbra	 –	 Guarda,	
todos	 obviamente	 efectuados	 por	
automotoras	eléctricas	da	série	2240.
Era	 então	 altura	 de	 rumar	 à	 linha	
do	 Norte,	 nas	 proximidades	 da	
Pampilhosa,	para	não	falhar	os	dois	
comboios	 Intercidades	 que	 à	 data	
ainda	 circulavam	de	 e	 até	 ao	Porto	

Especial Pampilhosa - Mangualde, com madeira para a SiAF, Aguieira

locomotiva 2622 encabeçando o 513 lisboa - Guarda, na Vacariça

cavalos de ferro
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Sud Expresso lisboa - Hendaye, na estação da Pampilhosa

um regional Guarda - Coimbra na Aguieira

com	 2600	 em	 tracção.	 Às	 13h20	
apareceu	o	Intercidades	520	Porto	–	
Lisboa	com	a	2612.
Tempo	 para	 uma	 curta	 pausa	 para	
almoço,	e,	às	14h30	na	Vacariça,	em	
plena	secção	de	via	dupla	da	Linha	
da	 Beira	Alta,	 vemos	 passar	 o	 513	
Lisboa	 –	 Guarda,	 com	 a	 sibilante	
2622	em	plena	aceleração	 rumo	ao	
Luso.
Às	 15h28,	 já	 de	 novo	 na	 Linha	 do	
Norte,	 vemos	passar	 o	 Intercidades	
523	Lisboa	–	Porto,	o	outro	comboio	
deste	 eixo	 ainda	 com	 2600	 nesta	
altura.	No	caso,	a	2611,	já	na	altura	
equipada	 com	 o	 comando	 múltiplo	
que	 lhe	 permitiu	 depois	 uma	 curta	
carreira	na	CP-Carga,	mas	que	nesta	
altura	ainda	estava	ao	serviço	da	CP-
Longo	Curso.
Com	os	dias	ainda	curtos,	voltamos	
uma	última	vez	à	Linha	da	Beira	Alta	
para	 terminarmos	 o	 dia,	 e	 dirigimo-
nos	às	proximidades	do	apeadeiro	do	
Pego,	também	no	troço	de	via	dupla	
da	Linha	da	Beira	Alta	(Pampilhosa	–	
Luso),	para	os	últimos	dois	comboios	
do	dia.
Às	15h53	vemos	passar	o	512	Guarda	
–	Lisboa,	de	novo	com	a	5602,	e	às	
17h25	 o	 sumptuoso	 regresso	 do	
especial	 de	 madeira	 Mangualde	 –	
Pampilhosa,	com	a	1424	a	encabeçar	
uma	 longa	 composição	 de	 vagões	
vazios	 destinados	 ao	 transporte	 de	
madeira.
Perante	 a	 proximidade	 da	 chegada	
do	 comboio	 “Sud-Express”	 à	
Pampilhosa,	 optamos	 por	 ir	 até	
esta	 estação	 fazer	 uma	 fotografia	
nocturna	 a	 este	 comboio,	 e	 assim	
fechamos	então	o	dia.
Dia	 terminado	 com	 sensação	 de	
“dever”	 cumprido.	 Novos	 locais	
descobertos,	comboios	interessantes	
e	 variados,	 e	 mais	 uma	 jornada	
de	 salutar	 convívio	 que	 é,	 afinal	 de	
contas,	 o	 grande	 interesse	 destas	
jornadas	 de	 trainspotting	 por	 vezes	
em	zonas	onde	não	há	vivalma.
Gostaria	de	dedicar	este	artigo	não	só	
aos	meus	companheiros	de	 jornada	
nesta	 vez,	mas	muito	 em	 particular	
a	alguns	amigos	que	de	forma	mais	
insistente	 me	 acompanharam	 em	
verdadeiras	 peregrinações	 a	 uma	
linha	que	 foi	um	autêntico	santuário	
de	 comboios	 interessantes	 até	
à	 presente	 standardização	 dos	
comboios	 de	 passageiros	 e	 de	
mercadorias.	
Uma	saudação	especial,	portanto,	a	
Carlos	 Pinto,	 Eduardo	 Guimarães,	
Pedro	 Mêda,	 Ricardo	 Ferreira	 e	
Ricardo	Mota.

cavalos de ferro
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Sendo	 certas	 as	 dificuldades	
extremas	em	que	nos	encontramos,	
como	 país,	 a	 nível	 financeiro,	 eu	
creio	 que	 é	 uma	 excelente	 altura	
para	repensar	este	projecto.
Primeiro	ponto:	a	Terceira	Travessia	
do	 Tejo	 não	 será	 construída	 tão	
cedo.	 Portanto,	 a	 necessidade	
de	 termos	 já	 uma	 linha	 de	 Alta	
Velocidade	entre	o	Poceirão	e	Caia	é	
relativa.	Por	vários	motivos,	sendo	o	
principal	o	tempo	que	se	continuará	
a	 perder	 entre	 Poceirão	 e	 Lisboa,	
que	será	excessivo	para	rentabilizar	
os	 minutos	 que	 a	 ligação	 Poceirão	
–	 Caia	 em	 Alta	 Velocidade	 pode	
subtrair	à	alternativa	que	preconizo.
Segundo	ponto:	entre	Lisboa	e	Évora,	
temos	 vias	 convencionais	 aptas	 a	
velocidades	 muito	 interessantes.	
De	 Évora	 a	 Elvas,	 são	 cerca	 de	

80	 quilómetros.	 Factualmente,	
são	 estes	 80	 quilómetros	 que	
nos	 separam	 de	 Espanha,	 a	
diversos	 níveis.	 São	 estes	 80	
quilómetros	 que	 impedem	 ligações	
competitivas	 entre	 os	 portos	 de	
Lisboa,	Setúbal	e	Sines	e	Espanha.	
E	 são	 estes	 80	 quilómetros	 que	
impedem	a	 existência	 de	 comboios	
de	 passageiros	 minimamente	
competitivos.
Eu	 aproveitaria	 claramente	 esta	
oportunidade	 que	 o	 Tribunal	 de	
Contas	 abriu	 para	 optar	 por	 um	
projecto	 completamente	 diferente.	
Em	 primeiro	 lugar,	 um	 projecto	
financeiramente	 menos	 exigente	
e	mais	 capaz	 de	 ser	 realizado	 nas	
actuais	 condições	 do	 país.	 Em	
segundo	 lugar,	 um	 projecto	 que	
sendo	 menos	 ambicioso,	 possa	

desde	 já	 resolver	 problemas	 muito	
imediatos	que	existem	no	transporte	
ferroviário	 em	 Portugal,	 e	 cuja	
resolução	está	em	risco.
Isto	porque	uma	das	hipóteses	que	
tem	 estado	 em	 cima	 da	mesa,	 é	 a	
eliminação	 da	 via	 em	 bitola	 ibérica	
que	era	suposto	existir	ao	 lado	das	
vias	de	alta	velocidade,	para	diminuir	
custos	 ao	 projecto.	 Erro	 crasso!	 A	
grande	 premência	 deste	 projecto	 é	
precisamente	a	realização	desta	via	
entre	Évora	e	Elvas.	É	esta	 ligação	
em	 bitola	 ibérica	 que	 é	 inadiável,	
devido	 ao	 tráfego	 de	 mercadorias	
e	 à	 necessidade	 de	 finalmente	
se	 promover	 à	 escala	 ibérica	 o	
investimento	 realizado	 no	 porto	 de	
Sines.
Acreditar	 na	 bitola	 europeia	 para	
o	 transporte	 massificado	 de	

Desconheço por completo o que se seguirá. O Tribunal de Contas chumbou o contrato feito pelo Governo 
Português com o consórcio Elos em 2010 para a construção do troço Poceirão – Caia, que faz parte do 
projecto de ligação em Alta Velocidade lisboa – Madrid.

poceirão – caia: e agora?
João Cunha João Cunha

Comboio francês com destino a Espanha. 
Apesar de existente, a bitola europeia continua a não ser uma opção credível na continuidade para Espanha



mercadorias	 por	 via	 férrea	 (isto	 é,	
mais	do	que	meia	dúzia	de	comboios	
excepcionais	em	bitola	europeia),	é	
uma	de	duas	coisas:	demagogia,	ou	
desinformação.	Demagogia,	 porque	
a	bitola	europeia	não	 resolve	 todos	
os	 problemas	 de	 acesso	 à	Europa.	
Continuarão	 a	 haver	 electrificações	
diferentes,	 sistemas	 de	
sinalização	 diferentes	 e	 exigências	
regulamentares	 diferentes,	 o	 que,	
entre	 investimentos	para	adaptação	
de	material	circulante	e	investimentos	
na	 formação	 de	 maquinistas,	
continua	a	ser	um	entrave	de	monta,	
como	o	é	hoje	em	dia	o	transbordo	de	
carga	na	fronteira	Espanha	–	França.	
Desinformação	pois	não	é	uma	linha	
em	 bitola	 europeia	 que	 promove	 o	
transporte	de	mercadorias	em	bitola	
europeia.
Não	 basta	 termos	 uma	 linha	
Poceirão	 –	 Caia	 para	 o	 transporte	
de	mercadorias	em	bitola	europeia.	
Todas	 as	 triagens	 e	 ramais	
industriais	e	portuários	teriam	de	ser	
convertidos	 à	 bitola	 europeia.	 Mais	
as	 linhas	que	 ligam	estes	 terminais	
à	 linha	 Poceirão	 –	 Caia.	 Mais	 as	
linhas	do	lado	Espanhol	que	irrigam	
os	 possíveis	 destinos	 e	 origens	
de	 mercadorias	 entre	 Portugal,	
Espanha	e	o	resto	da	Europa.	Mais	o	
investimento	 em	material	 circulante	
totalmente	novo.
Sim,	 deve-se	 promover	 uma	
adaptação	 progressiva	 para	 que	
daqui	 a	 uns	 anos	 possamos	 estar	

em	condições	de	começar	a	migrar	
a	 bitola.	 Mas	 acreditar	 que	 ela	 já	
hoje	faz	sentido	e	é	pertinente	para	
o	 transporte	 de	 mercadorias,	 será	
muito	provavelmente	 tentar	matar	o	
paciente	com	a	cura.
Repare-se	no	cenário	de	construção	
apenas	da	 linha	Elvas	–	Évora,	em	
bitola	ibérica.	Os	custos	do	projecto	
ficariam	 pela	 certa	 abaixo	 dos	
700-800	 milhões	 de	 Euros,	 muito	
inferior	 portanto	 ao	 projecto	 cujos	
contratos	 foram	 agora	 chumbados.	
Basicamente	 bastaria	 uma	 estação	
em	 Évora	 (se	 não	 se	 aproveitar	 a	
actual	ou	for	necessário	expandi-la)	
e	outra	na	fronteira	Elvas	–	Badajoz,	
como	 estava	 previsto	 no	 projecto	
de	 Alta	 Velocidade.	 Pelo	 meio,	
apenas	 alguns	 desvios	 técnicos	
para	 possibilitar	 cruzamentos	 e	
ultrapassagens.	Com	uma	geometria	
de	via	semelhante	à	da	linha	Vendas	
Novas	–	Évora,	os	200	km/h	seriam	
possíveis,	e	Elvas	estaria	a	a	cerca	
de	 25	 minutos	 de	 Évora.	 A	 cerca	
de	 1h45	 de	 Lisboa,	 decalcando	 os	
tempos	 de	 viagem	 actuais	 entre	
Lisboa	e	Évora.
Façamos	 o	 exercício	 de	 perceber	
quanto	 se	 poderia	 demorar	 entre	
Elvas	 e	 Lisboa,	 via	 linha	 de	 Alta	
Velocidade	 Poceirão	 –	 Caia.	 Os	
mesmos	 50	 minutos	 actuais	 entre	
Lisboa	e	o	Poceirão,	e	cerca	de	35	
minutos	entre	o	Poceirão	e	o	Caia.	
Elvas	 –	 Lisboa	 em	 cerca	 de	 1h25,	
contra	 1h45	 no	 cenário	 de	 ser	

construída	 apenas	 uma	 via	 apta	 a	
200	km/h.	Será	que	estes	20	minutos	
a	menos	valem	um	investimento	com	
o	triplo	ou	quádruplo	do	valor?	Tenho	
as	 minhas	 dúvidas,	 mais	 a	 mais	
quando	a	 tentação	de	cortar	custos	
eliminado	a	via	de	bitola	ibérica	pode	
arrasar	aquela	que	é,	originalmente,	
a	grande	utilidade	do	projecto.
Desconhecendo	 em	 absoluto	 as	
intenções	 do	 Governo	 sobre	 este	
assunto,	nada	me	satisfaria	mais	do	
que	 ver	 estas	 questões	 pensadas	
com	 maior	 pragmatismo,	 e	 com	
menos	 soundbytes	 que	 muitas	
vezes	 poluem	 a	 discussão	 pública	
de	 um	 tema	 que	 a	 maioria	 não	
domina.	A	bitola	europeia	é	algo	sem	
dúvida	 com	 o	 seu	 interesse,	 mas	
se	nem	uma	ligação	tão	curta	(com	
as	 implicações	que	 isso	 tem)	como	
Barcelona	–	França	 tem	servido	ao	
tráfego	de	mercadorias	(que	continua	
a	ir	pela	via	clássica,	com	transbordo	
em	 Cerbère,	 exceptuando	 três	
comboios	 diários),	 não	 estou	 a	 ver	
como	é	que,	sem	recorrer	a	loucuras	
faraónicas,	 conseguiremos	 de	 um	
momento	para	o	outro	transformar	os	
nossos	 transportes	 de	 mercadorias	
em	 transportes	 fisicamente	
compatíveis	 com	 os	 transportes	 da	
Europa	central.
Nem	 todos	 os	 soundbytes	 bonitos	
são	 necessariamente	 bons	
soundbytes.

Comboio de contentores para Sines 
Tudo nesta imagem teria de mudar para comboios em bitola europeia em direcção a Espanha
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A	 locomotiva	 211	 fez	 parte	 de	 um	
conjunto	 de	 cinco	 locomotivas	 a	
vapor	 encomendadas	 à	 fábrica	
Henschel	 &	 Sohn,	 em	 1924,	 pela	
Companhia	dos	Caminhos-de-Ferro	
da	 Beira	Alta.	 Foram	 originalmente	
numeradas	 de	 BA	 61	 a	 65	 e	 eram	
locomotivas	 muito	 semelhantes	 à	
série	 50	 da	mesma	 companhia,	 do	
tipo	Compound	 de	 quatro	 cilindros;	
eram,	 no	 entanto,	 ligeiramente	
maiores	 e	 mais	 pesadas	 e	 vieram	
equipadas	com	sobre-aquecimento.	
A	 nível	 de	 desempenho,	 	 a	 sua	
tabela	 de	 carga,	 por	 exemplo,	 na	

Linha	 da	 Beira	 Alta	 cifrava-se	 nas	
270	toneladas.	
Nos	primeiros	anos	de	serviço,	a	211	
esteve	 encarregue	 dos	 principais	
comboios	 na	 Linha	 da	 Beira	 Alta,	
como	 o	 Sud-Express,	 onde	 só	 foi	
substituída	em	1931	com	a	entrada	
das	 potentes	 locomotivas	 4-8-0		
série	 BA	 101	 a	 103.	 Durante	 a	 II	
Grande	Guerra,	e	devido	à	escassez	
de	 carvão,	 	 queimou	 lenha,	 como	
as	 restantes	 irmãs.	Aparentemente	
nunca	terá	sido	fuelizada.
Em	1947,	com	a	integração	da	série	
na	 CP,	 recebeu	 a	 numeração	 291,	

Ao lado direito, a 211 com um directo Porto-Barca d’Alva, régua em Junho de 1963

recentemente foi criada uma petição que defende a restauração e exposição da locomotiva 211 na 
Pampilhosa. Esta locomotiva é um ícone ferroviário para a Pampilhosa e infelizmente não existem mais 
peças disponíveis com tanto simbolismo para a vila. nesta edição vamos recordar a sua carreira.

cp 211
Ricardo Ferreira Vários

numeração: CP 211
numerações prévias: BA 61, CP/BA 291
Construtor: Henschel & Sohn
numeração de fábrica: 19828
Data de construção: 1924
Comprimento: 18,208 m
largura: ? m
Altura: ? m
Peso (ordem de marcha): 92,500 t
Disposição dos rodados: 4-6-0
Velocidade máxima: ? km/h
Esforço de tracção (arranque): 7750 kgf
Potência nas rodas: ? Cv

Fontes: Documentação CP; lusoCarris, 
O Foguete nº21.

Fotografia: Marc Dahlstrom
Digital.: Vapeur au Portugal 

principais  caracTerisTicas

que	manteve	até	1952,	altura	em	que	
é	novamente	renumerada,	desta	vez	
para	 CP	 211	 –	 matrícula	 com	 que	
terminou	 carreira.	 Esteve	 durante	
alguns	 anos	 afecta	 ao	 depósito	 da	
Pampilhosa,	onde	podia	ser	 vista	à	
frente	de	serviços	até	ao	Ramal	da	
Lousã	ou	até	à	Figueira	da	Foz,	via	
Cantanhede	ou	Alfarelos.	
No	final	da	década	de	50/inícios	de	
60	foi	transferida	para	a	zona	Norte	
do	 país,	 onde	 ficou	 encarregue	
sobretudo	 de	 serviços	 na	 Linha	
do	 Douro	 e	 Minho.	 Em	 1972	 é	
definitivamente	 apagada	 e	 esteve	
durante	algum	tempo	no	Pocinho,	e	
depois	em	Contumil.
Foi	deslocada	para	o	Entroncamento,	
onde	 recebeu	 uma	 reparação	
cosmética	 para	 depois	 ser	 exposta	
em	 pedestal	 junto	 da	 estação	 da	
Pampilhosa.	 Foi-se	 degradando	
e	 acabou	 por	 ser	 recolhida	 para	
uma	 cocheira	 na	 mesma	 estação.	
Mantêm-se	 actualmente	 no	mesmo	
local,	 onde	 é	 sucessivamente	
vítima	 de	 furto,	 já	 tendo	 em	 falta,	
por	 exemplo,	 as	 letras	 e	 números	
em	 latão	no	 cabeçote.	Pertence	ao	
MNF	 e	 está	 prevista	 a	 sua	 breve	
deslocação	 para	 o	 Entroncamento.	
É	 uma	 peça	 fundamental	 no	 futuro	
espaço	do	museu.	A 211 na Pampilhosa no ano de 2008

ricardo Ferreira

figura do passado
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uma múltipla de 
2500-2550 passa no 
triângulo de lares, 
com um comboio para 
o louriçal 

João Cunha

spoTTing
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curTas

EXPOSiçãO “130 AnOS DA linHA 
DA BEirA AlTA”

Esteve	presente	na	junta	de	freguesia	
da	Pampilhosa,	entre	os	dias	17	e	31	
de	 Março,	 uma	 exposição	 referente	
aos	130	anos	da	Linha	da	Beira	Alta.	
A	 exposição	 integrou	 um	 conjunto	
de	 imagens	 alusivas	 à	 actividade	
ferroviária	 do	 passado	e	 do	 presente	
na	 linha,	 com	 documentos	 históricos	
e	 peças	 usadas	 na	 manutenção	 de	
funcionamento	da	linha	férrea.
A	exposição	foi	organizada	por	alguns	
entusiastas	do	caminho-de-ferro	e	teve	
por	objectivo	comemorar	os	130	anos	
da	 inauguração	 do	 caminho-de-ferro	
entre	 a	 Pampilhosa	 e	 Vilar	 Formoso,	
que	se	registou	a	1	de	Julho	de	1882.

Surgiram	 recentemente	 notícias	
do	 interesse	 da	 REFER	 em	
implementar	 o	 sistema	 do	
RES	 (Regime	 de	 Exploração	
Simplificado)	na	Linha	do	Douro,	
entre	 as	 estações	 da	 Régua	 e	
Pocinho.	
Actualmente	entre	estas	estações	
existe	o	cantonamento	telefónico,	
o	 que	 exige	 que	 Pinhão,	 Tua	 e	
Pocinho	 estejam	 guarnecidas	
durante	 o	 período	 diário	 em	que	
circulam	comboios.	Normalmente	
este	 troço	 de	 via	 é	 servido	 por	
cinco	circulações	de	passageiros	

em	cada	sentido,	e	em	dois	dias	
da	semana	pelo	comboio	que	vai	
e	volta	do	Pocinho	com	cimento.	
O	sistema	RES	foi,	por	exemplo,	
utilizado	 no	 Ramal	 da	 Lousã,	
onde	 o	 número	 de	 comboios	
diários	 rondava	 os	 35.	 Torna-se		
por	 isso	 em	mais	 um	 importante	
passo	 na	 racionalização	 de	
custos	 neste	 troço	 da	 Linha	 do	
Douro,	que,	embora	vá	perdendo	
a	importância	que	teve	em	tempos	
idos,	 permite	 que,	 num	 futuro	
próximo,	seja	possível	continuar	a	
ter	comboios	por	ali	a	circular.

Vai-se	 realizar	 nos	 dias	 20,	 21	
e	 22	 de	Abril	 mais	 um	 encontro	
de	 Módulos	 Maquetren.	 O	 local	
para	o	encontro	é,	desta	vez,	na	
cidade	 de	 Miranda	 de	 Ebro,	 um	
importante	nó	ferroviário	no	Norte	
de	Espanha,	onde,	por	exemplo,	
todos	 os	 dias	 é	 servido	 pelo	
comboio	Sud-Express.	
O	encontro	é	aberto	à	participação	
de	quem	se	quiser	juntar	e	conta,	
como	 de	 costume,	 com	 vários	
módulos	 que	 são	 desenvolvidos	
pelos	participantes.

linha do douro poderá receber 
sisTema res

enconTro
módulos maqueTren

João Cunha

esTação Terminal
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