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Eis	 a	 edição	 de	 Agosto	 da	 Trainspotter,	 em	 plena	
época	 estival,	 mas	 tal	 não	 significará	 a	 diminuição	
dos	 pontos	 de	 interesse	 na	 revista	 –	 que	 conta	 com	
um	 óptimo	 volume	 de	 artigos,	 e	 com	 perspectivas	 de	
continuar	a	aumentar.	O	número	de	colaboradores,	ou	
de	quem	tem	enviado	material	para	publicar,	é	cada	vez	
maior,	 com	 cada	 vez	mais	 ideias	 que	 retratam	 toda	 a	
ferrovia	portuguesa	e	não	só;	e	isso	acaba	por	conduzir	
a	um	maior	critério	de	escolha,	tendo	a	conta	a	estrutura	
da	revista	e	o	tempo	disponível	dos	redactores.	Mas	não	
significará	que	o	que	tem	sido	enviado	não	venha	a	ser	
publicado:	apenas	aguardará	uma	melhor	oportunidade	
ou	contexto	para	ser	disponibilizado	ao	cada	vez	maior	
número	de	leitores.
A	 viagem	 do	 PTG	 merece	 mais	 um	 destaque,	

com	 uma	 reportagem	 completa	 feita	 por	 um	 dos	
colaboradores	que	trabalhou	para	que	fosse	possível	o	
passeio	 ter	o	 trajecto	que	 teve,	para	além	da	 logística	
sempre	necessária	num	acontecimento	desta	dimensão	
–	 especialmente	 quando	 o	 PTG	 ainda	 tenta	 mandar	
uma	pedrada	no	charco	da	monotonia	que	se	tornou	o	
ambiente	ferroviário	português	desde	há	uns	anos	para	
cá.	
As	 contas	 da	 CP	 Carga	 são	 também	 motivo	 de	

análise	numa	altura	em	que	a	onda	de	greves	às	horas	
extraordinárias,	iniciada	no	início	desde	ano,	parece	não	
ter	 fim	 (com	 pré-avisos	 já	 anunciados	 até	 ao	 próximo	
mês	 de	 Setembro	 por	 parte	 do	 SMAQ),	 provocando	
danos	quase	 irreparáveis,	através	do	fim	de	comboios	
regulares	 (com	 a	 substituição	 por	 alguns	 especiais,	
nomeadamente	na	Beira	Baixa),	e	da	perda	de	clientes,	
levando	à	supressão	de	alguns	tráfegos.	As	causas	para	
a	greve	(como	os	despedimentos)	estão,	elas	próprias,	

Material a abater no Barreiro...

a	 provocar	 os	 efeitos	 contra	 os	 quais	 os	 maquinistas	
e	 demais	 funcionários	 lutam,	 aproveitando	 a	 própria	
empresa-mãe	para	suprimir	alguns	serviços	Regionais	
já	de	si	com	pouco	 tráfego	(como	no	Oeste).	Como	 já	
foi	 referido	 em	 editoriais	 anteriores,	 veremos	 se	 esta	
situação	continuará	após	o	processo	de	privatização	da	
parte	das	mercadorias	estiver	completo.
Não	é	só	na	parte	da	Carga	que	tem	havido	enormes	

perdas.	Associando	à	grave	crise	que	o	país,	tal	como	o	
resto	do	continente	europeu,	passa	neste	momento,	em	
conjunto	com	os	efeitos	do	enorme	aumento	do	custo	de	
vida,	a	CP	perdeu	6	milhões	de	passageiros	nos	primeiros	
seis	meses	do	ano.	Tanto	o	aumento	do	desemprego	(e	a	
subjacente	diminuição	de	movimentações	pendulares),	
como	 o	 enorme	 aumento	 tarifário	 (no	 espaço	 de	 um	
ano	o	aumento	foi	de	cerca	de	20%)	e	a	diminuição	de	
serviços	 Regionais	 são	 apontados	 como	 causas	 para	
uma	perda	tão	elevada.	Boa	parte	desta	queda	pode	até	
estar	 relacionada	 com	o	 aumento	 das	 tarifas,	 que,	 tal	
como	 acontece	 com	um	aumento	 de	 impostos,	 acaba	
por	 provocar	 o	 efeito	 contrário,	 isto	 é,	 em	 vez	 de	 se	
aumentar	a	receita,	haverá	normalmente	uma	retracção.	
Até	 com	 o	 aumento	 dos	 combustíveis,	 em	 certos	
percursos,	 começa	 a	 ser	 mais	 viável	 o	 regresso	 ao	
transporte	particular,	mesmo	que	se	possa	perder	mais	
tempo	no	trânsito	ou	em	qualidade	de	vida.	Se	o	modelo	
de	 gestão	 e	 relacionamento	 com	os	 utentes	 continuar	
nesta	 forma,	 ir-se-ão	 perder	 muitos	 mais	 milhões.	 É	
necessário,	 mesmo	 contando	 com	 a	 racionalização	
de	 uma	 rede	 do	 século	 XIX,	 reorganizar	 a	 política	 de	
tarifas,	 tornando-as	 mais	 atractivas	 e	 compensatórias	
principalmente	nas	zonas	urbanas,	mais	bem	servidas	
pelas	diferentes	vias	de	comunicação.
No	 âmbito	 mais	 ferroviário,	 continua	 a	 demolição	

de	material	circulante	já	retirado	de	serviço.	Depois	do	
Entroncamento	com	a	demolição	das	ultimas	unidades	
das	 série	2500/50,	 o	alvo	 foi	 agora	algum	do	material	
estacionado	 no	 GOB	 e	 no	 Barreiro-A	 nomeadamente	
algumas	carruagens	Sorefame	e	Budd,	locomotivas	da	
Série	1200,	1400,	1800,	1500	e	as	automotora	Nohab	
0100,	 exceptuando	 a	 0111,	 reservada	 para	 museu.	

Como	 tudo	 na	 vida,	 o	 material	
nasce,	fez	muitos	e	bons	serviços	
e	 tem	um	fim,	e,	apesar	de	haver	
um	 pouco	 de	 nostalgia,	 temos	
que	 recordar	 que	 parte	 destas	
máquinas	 estavam	 encostadas	
há	 cerca	 de	 dez	 anos	 e,	 com	
o	 contínuo	 abate	 de	 material	
mais	 recentemente,	 tornou-se	
completamente	 supérfluo.	 Pode	
desaparecer	fisicamente	–	todavia,	
as	memórias,	essas	ficam	sempre	
na	 lembrança	 de	 todos,	 como	 as	
1800	 puxando,	 por	 esta	 altura	
do	 ano,	 os	 Sazonais	 ou	 os	 Inter-
Regionais	 bem	 reforçados	 com	
turistas	 para	 irem	 a	 banhos	 à	
região	 Sul.	 E	 aproveitando	 este	
mote,	 e	 para	 quem	 ainda	 pode,	
muito	boas	férias!

Tiago Ferreira

Andrew Donnelly



sPoTTinG

4

Comboio de minério 
Minas de Neves-Corvo 
- Praias do Sado a 
caminho de Ourique, 
Setembro de 2009
 
Carlos Loução
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demolições cheGaram ao barreiro

Iniciaram-se	 recentemente	 as	
demolições	de	material	circulante	
no	 Barreiro,	 operação	 que	 vai	
durar	 ainda	 mais	 uns	 tempos.	
Perante	a	quantidade	enorme	de	
material	 circulante	 desafectado	
do	 serviço	 comercial	 na	 última	
década,	e	perante	o	desinteresse	
de	outros	países	ou	associações	
na	sua	aquisição,	a	CP	deu	ordem	
de	abate	a	carruagens	Sorefame	
e	Budd,	locomotivas	1200,	1400,	
1500	e	1800	e	a	cinco	automotoras	
Nohab	-	algum	material	já	estava	
em	parte	canibalizado.
Até	 ao	momento,	 já	 começaram	
a	 ser	 demolidas	 as	 locomotivas	
1203,	 1213,	 1524,	 1510,	 1806	e	

1807,	 e	 as	 automotoras	 Nohab	
0107	e	0112.
A	 Nohab	 0111	 (única	 Nohab	 de	
via	larga	a	não	ser	demolida)	e	a	
locomotiva	1225	estão,	à	partida,	
salvas	e	vão	integrar	o	MNF	-	e	é	
o	único	material	 do	Barreiro	que	
neste	 momento	 tem	 interesse	
para	o	MNF.
Durante	 esta	 operação	 de	
desmantelamento	 no	 Barreiro-A,	
surgiram	 algumas	 reclamações	
ambientais	 dos	 moradores	
da	 zona	 e	 a	 operação	 teve	
de	 ser	 interrompida	 –	 o	
desmantelamento	continuará	nos	
próximos	dias,	mas	agora	noutra	
zona.

CP ENSAIA SOREFAMES A 200 
KM/H

Um	ano	volvido	após	os	primeiros	en-
saios	 às	 carruagens	 Sorefame	 reno-
vadas	 do	 serviço	 Intercidades,	 a	 CP	
voltou	a	testar	mais	treze	unidades	da	
frota	para	circularem	a	200	km/h.	Estes	
ensaios	 decorreram	 nos	 dias	 18,	 19,	
25	e	26	de	Julho,	entre	Lisboa-Santa	
Apolónia	e	o	Entroncamento,	assegu-
rados	por	uma	locomotiva	5600.	A	fro-
ta	de	Sorefames	dedicadas	ao	serviço	
IC	 é	 constituída	 por	 45	 carruagens.	
A	circulação	a	200	km/h	apenas	será	
possível	 quando	 toda	 a	 frota	 estiver	
equipada	com	os	amortecedores	anti-
-lacete	e	devidamente	testada.

Barreiro Web

Pedro André

Filipe Fernandes

CP REFORÇA LIGAÇÕES A SUL

A	CP	 reforçou	em	Julho	e	Agosto	as	
ligações	entre	Lisboa	e	Faro	nos	dois	
sentidos,	com	o	 regresso	dos	 Interci-
dades		576	e	676,	que	passam	a	circu-
lar	às	sextas-feiras	à	noite	no	sentido	
ascendente	 e	 aos	 domingos	 no	 sen-
tido	contrário.	A	empresa	 tenta	assim	
dar	 resposta	 a	 um	maior	 número	 de	
passageiros	 que	 usa	 o	 comboio	 nas	
deslocações	durante	este	período	do	
ano.

locomoTivas 005 e 070 já esTão na 
roTunda do mnF
As	 locomotivas	 a	 vapor	 005	
(conhecida	 por	 Maria	 Alice,	 de	
caldeira	 vertical)	 e	 a	 locomotiva	
070	foram	parqueadas	na	rotunda	
do	Museu	Nacional	Ferroviário.
Após	 um	 processo	 rigoroso	 de	
conservação	e	restauro	cosmético	
levado	 a	 cabo	 pelas	 oficinas	 do	
MNF,	as	duas	 locomotivas	foram	
colocadas	 na	 rotunda	 no	 dia	 30	
de	Julho.	
Para	 o	 efeito,	 foi	 necessário	
retirar	a	locomotiva	eléctrica	L301	
(que	irá	estar	de	novo	exposta	ao	
público	noutro	espaço	do	museu)	

para	dar	lugar	á	locomotiva	070;	já	
a	locomotiva	005	ficou	na	mesma	
linha	que	a	locomotiva	003.
Este	 foi	 o	 primeiro	 passo	 dado	
na	reestruturação	do	material	no	
espaço	do	MNF:	até	final	do	ano,	
a	 rotunda	 vai	 ficar	 apenas	 com	
locomotivas	 a	 vapor,	 por	 ordem	
cronológica,	 uma	 vez	 que	 o	
processo	de	restauro	de	material	
ferroviário	vai	continuar.
O	 material	 diesel	 e	 o	 eléctrico	
ficará	noutro	espaço,	já	reservado	
para	apresentação.
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cP conTinua a Perder PassaGeiros

nova circulação da TakarGo 
aTravessa o PaÍs

No	mês	de	Julho	a	Takargo	surgiu	
com	três	novas	circulações	regu-
lares	 em	 território	 nacional,	 res-
peitantes	ao	tráfego	Iberian Steel.	
Um	dos	comboios	parte	de	Tuy	às	
segundas,	pelas	17	horas,	e	viaja	
para	Sul	em	direcção	ao	Entron-
camento,	 invertendo	 depois	 em	
direcção	a	Badajoz,	via	Linha	da	
Beira	Baixa	e	do	Leste,	com	che-
gada	 a	 essa	 cidade	 pelas	 3	 ho-
ras	 e	 20	minutos	 da	madrugada	
do	dia	seguinte.	O	material	segue	
até	Sevilha	e	regressa	carregado	
às	 quartas-feiras,	 com	 saída	 às	

14	 horas	 de	Badajoz	 e	 chegada	
ao	Entroncamento	 perto	 das	 17.	
Por	fim,	daqui	parte	às	20	horas	e	
40	minutos	de	domingo	em	direc-
ção	 a	Vigo,	 chegando	 perto	 das	
4	da	madrugada	de	segunda-feira	
a	Tuy.
O	 operador	 privado	 português	
regressa	 assim	 à	 Linha	 do	 Les-
te,	 onde	 já	 operou	 comboios	 de	
contentores	com	origem	e	destino	
em	Madrid	até	ao	início	de	2010,	
sendo	que	no	entanto	esse	tráfe-
go	seguia	via	Ramal	de	Cáceres.

A	 CP	 perdeu	 no	 primeiro	
semestre	 de	 2012	 seis	 milhões	
de	passageiros,	resultando	numa	
queda	de	sensivelmente	10%	em	
passageiros	 transportados	 em	
relação	 ao	 mesmo	 período	 de	
2011	 -	no	 total	a	CP	 transportou	
menos	6,6	milhões	de	passageiros	
entre	Janeiro	e	Junho.
Estes	 resultados	 devem-se	
a	 diversos	 factores,	 mas	 em	
primeiro	 plano	 são	 justificados	
pelas	 longas	 greves	 que	 se	
verificaram	 nos	 últimos	 tempos.	

Também	 a	 recessão	 económica	
que	 o	 país	 atravessa	 alterou	 as	
necessidades	reais	de	mobilidade	
da	 população	 e	 podem	 ter	
influenciado	a	queda.
No	 total	 a	 CP	 transportou	 57,9	
milhões	 de	 passageiros	 neste	
primeiro	semestre	do	ano.	Apesar	
deste	 decréscimo,	 os	 proveitos	
para	a	empresa	ainda	cresceram	
em	 cerca	 de	 4%,	 atingindo	 os	
104,5	milhões	de	euros.

Fonte:	www.dinheirovivo.pt

ACTUALIZADA TABELA DE 
CARGAS DAS EURO 4000

As	 locomotivas	 Euro	 4000,	 viram	
remodelada	 a	 tabela	 de	 cargas	 em	
dois	troços	da	rede	ferroviária	nacional	
no	 mês	 de	 Julho.	 O	 1º	 aditamento	
à	 IET	 51	 publicado	 a	 15	 de	 Julho,	
instrução	 que	 regula	 as	 cargas	
máximas	 autorizadas,	 ditou	 que	 o	
limite	 destas	 locomotivas	 no	 troço	
Caxarias	 -	 Fátima	 na	 Linha	 do	Norte	
passou	de	1230	para	1310	toneladas	
e	 no	 troço	 Badajoz	 -	 Elvas	 na	 Linha	
do	Leste,	o	limite	passa	das	anteriores	
910	para	1510	toneladas.
Recordamos	que	no	passado	mês	de	
Junho	 a	 Takargo	 realizou	 um	 ensaio	
no	citado	troço	da	Linha	do	Norte	com	
este	mesmo	objectivo.

FERNAVE LANÇA CURSO DE 
MAQUINISTAS

A	 Fernave	 lançou	 o	 primeiro	 Curso	
de	 Formação	 Inicial	 de	 Maquinistas	
para	o	mercado	em	geral.	Este	curso,	
que	 está	 planeado	 arrancar	 já	 no	
próximo	 mês	 de	 Outubro,	 incluirá	
formação	 teórica,	 prática	 e	 estágio	
de	aperfeiçoamento	de	condução	em	
linha,	durante	nove	meses.	
Esta	 iniciativa	 desenvolve-se	 no	
âmbito	das	alterações	que	se	prevêem	
acontecer	 no	 sector	 ferroviário	 muito	
em	 breve,	 tendo	 em	 vista	 a	 abertura	
ao	 mercado	 de	 uma	 profissão	 que	
até	 à	 data	 estava	 disponível	 apenas	
por	parte	dos	operadores	ferroviários.	
Espera-se,	 entretanto,	 a	 respectiva	
homologação	 do	 curso	 por	 parte	 do	
IMTT.

João Morgado

David Aguaded

José Sousa
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Apesar	 das	 várias	 melhorias	
operacionais	 implemen-

tadas,	 a	 CP	 Carga	 continua	 a	 ser	
deficitária	 (estando	 ainda	 longe	 de	
atingir	 o	 equilíbrio	 operacional)	 e	 o	
peso	 da	 dívida	 começa	 a	 ser	 cada	
vez	maior	nas	suas	contas.	Não	obs-
tante,	há	sinais	positivos	a	destacar.	
Desde	 logo,	a	parceria	com	um	 im-
portante	player	mundial	no	seio	dos	
transportes,	 que	 se	 iniciou	 em	 No-
vembro	de	2011,	em	que	a	CP	Car-
ga	fornece	a	tracção	em	território	na-
cional	a	um	comboio	que	se	realiza	
uma	vez	por	semana	com	destino	à	
Alemanha	(é	assegurada	pela	Ren-
fe,	 em	Espanha,	 e	 pela	 própria	DB	
Schenker	 além-Pirinéus).	 Esta	 co-
operação	será	 reforçada	com	a	se-
gunda	ligação	semanal	já	a	partir	do	
próximo	mês	de	Setembro	e,	através	
das	declarações	prestadas	por	 res-
ponsáveis	da	DB	Shencker	Portugal	
a	 diversos	 órgãos	 de	 comunicação	
social,	 pode	 constatar-se	 que	 esta	
empresa	se	encontra	bastante	satis-
feita	com	a	relação	e	com	o	serviço	
prestado	pela	CP	Carga.	Poderá	es-
tar	 aqui	 um	 dos	 potenciais	 interes-
sados	na	privatização	da	empresa	–	

porém,	muito	até	lá	terá	que	mudar.	
A	 aquisição	 de	 400	 novos	 vagões	
plataforma	 à	 EMEF	 (num	 investi-
mento	 global	 estimado	 em	 41	 mi-
lhões	de	euros)	preparam	a	empresa	
para	o	crescimento	do	segmento	do	
mercado	 da	 carga	 contentorizada,	
estando	agora	à	altura	de	responder	
a	um	esperado	aumento	de	tráfego.	
Também	ao	nível	do	material	motor	a	
CP	Carga	está	agora	melhor	equipa-
da,	com	a	entrada	ao	serviço	das	25	
novas	locomotivas	da	Siemens,	que	
dão	uma	maior	consistência	e	fiabili-
dade	ao	parque	eléctrico	da	empre-
sa.	 Todavia,	 o	 parque	 diesel	 conti-
nua	a	ser	um	dos	maiores	problemas	
da	CP	Carga,	uma	vez	que	a	série	
de	locomotivas	diesel	mais	nova	do	
parque	(as	Alsthom	1900/30)	já	tem	
31	anos,	apresentando	desta	 forma	
um	grande	desgaste,	com	elevados	
encargos	 associados	 à	 sua	 manu-
tenção	e	na	reparação	das	naturais	
avarias	que	vão	aparecendo	fruto	da	
sua	avançada	idade.

Ao	nível	do	pessoal,	registou-se	
uma	forte	diminuição	do	efectivo	to-
tal	ao	serviço	da	empresa,	 contabi-
lizando	no	final	do	ano	de	2011	um	

total	 de	 665	 colaboradores,	 após	 a	
saída	de	81	colaboradores	durante	o	
referido	 período,	 correspondendo	 a	
uma	diminuição	percentual	de	12,2%	
no	número	de	trabalhadores,	tendo	a	
empresa	recorrido	essencialmente	à	
modalidade	das	rescisões	amigáveis	
para	 operar	 esta	 diminuição.	 Pres-
sionada	 pela	 conjuntura	 altamente	
desfavorável	da	actividade	económi-
ca,	a	CP	Carga	viu-se	na	necessida-
de	de	reduzir	os	gastos	operacionais	
a	fim	de	cumprir	as	metas	orçamen-
tais	impostas	pela	tutela	(redução	de	
15%	dos	custos	operacionais),	pelo	
que	 a	 redução	 do	 pessoal	 foi	 uma	
necessidade	 inadiável.	 Nesta	 redu-
ção	 dos	 operacionais	 salienta-se	 a	
diminuição	 de	 quadros	 superiores	
(saída	 de	 7	 profissionais,	 contabi-
lizando,	 no	 final	 de	 2011,	 23	 cola-
boradores	 nesta	 área	 das	 chefias	
intermédias,	 passando	 de	 71	 para	
57,	e	ainda	de	profissionais	altamen-
te	qualificados	onde	se	incluem,	por	
exemplo,	os	maquinistas,	passando	
de	 359	 para	 319	 profissionais).	 Já	
durante	o	ano	de	2010	tinham	ocor-
rido	23	saídas,	pelo	que	continua	o	
esforço	da	CP	Carga	para	adequar	

Foi recentemente publicado o relatório e contas da CP Carga referente 
à actividade do ano de 2011, e tal como se esperava foi mais um ano 
marcado pelo prejuízo, isto em vésperas da anunciada privatização da 
empresa.

 Comboio nº 80383 Terminal da Bobadela – Terminal XXI, Agualva, Junho de 2012

Diogo Lopes

Ricardo Quinas

EstAdo dE ContAs dA CP CArgA
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o	seu	efectivo	ao	seu	volume	de	ne-
gócio,	privilegiando	a	redução	do	seu	
quadro	de	trabalhadores	através	das	
rescisões	amigáveis.

Para	 o	 futuro,	 perspectiva-se	 a	
necessidade	 de	 continuar	 a	 reduzir	
os	 custos	 com	 a	 rúbrica	 com	 pes-
soal,	 quer	pelo	não	pagamento	dos	
subsídios	 de	 férias	 e	 de	 Natal	 aos	
trabalhadores	 com	 salários	 brutos	
superiores	a	1.100€	(pelo	menos	du-
rante	 o	 ano	 de	 2012),	 medida	 esta	
imposta	pela	tutela,	além	da	reorga-
nização	 de	 tráfegos	 e	 da	 expectati-
va	 da	 progressiva	 implementação	
do	sistema	de	agente	único	(regime	
aprovado	já	no	corrente	ano	de	2012	
pelo	organismo	que	regula	a	activida-
de	ferroviária,	o	IMTT)	que	irá	libertar	
mais	pessoal,	facilitando	assim	uma	
possível	 redução	 dos	 quadros	 e	 a	
reafectação	 do	 mesmo	 para	 outras	
áreas	de	negócio.

A	 CP	 Carga	 contava	 com	 665	
colaboradores	 no	 final	 do	 ano	 de	
2011,	 com	 uma	 idade	média	 de	 44	
anos	e	o	9º	ano	como	habilitação	li-
terária	média.	Durante	o	ano	de	2011	
registou-se	uma	forte	redução	do	tra-
balho	 suplementar,	 essencialmente	
devido	à	reorganização	de	tráfegos,	
optimização	das	escalas	do	pessoal	
e	 de	 algumas	 melhorias	 registadas	
ao	 nível	 da	 infra-estrutura,	 como	
por	 exemplo	 a	 renovação	 na	 Linha	
do	Leste	que	permitiu	a	redução	do	
tempo	de	viagem,	com	consequente	
redução	 do	 tempo	 de	 trabalho	 das	
tripulações.	 De	 salientar	 ainda	 os	
efeitos	da	greve	decretada	por	várias	
organizações	 sindicais	 durante	 o	 1º	
semestre	de	2011,	que	se	traduziram	
num	acumulado	de	1.794	dias	de	tra-
balho	não	cumprido,	o	que	penalizou	
os	resultados	da	empresa	e	aumen-
tando	assim	o	índice	de	absentismo	
na	 empresa,	 que	 se	 cifrou	 nos	 8%	
em	2011,	face	aos	7%	registados	em	
2010.

O	 volume	de	mercadoria	 trans-
portada	manteve-se	estável	em	com-
paração	 com	 o	 ano	 de	 2010,	 não	
obstante	o	conflito	 laboral	que	ocor-
reu	durante	o	1º	semestre	de	2011	e	
em	que	a	CP	Carga	estimou	a	perda	
de	 receita	em	4,7	milhões	de	euros	
e	 uma	 perda	 de	 800	mil	 toneladas.	
Assim,	durante	o	ano	de	2011	a	CP	
Carga	 transportou	 9	milhões	 de	 to-
neladas,	 facturando	um	 total	 de	57,	
7	milhões	de	euros,	o	que	contrasta	
com	os	9	milhões	e	200	mil	toneladas	
transportadas	durante	o	ano	de	2010	
a	 que	 corresponderam	 uma	 receita	
directa	de	57,9	milhões	de	euros.

Ao	 nível	 de	 mercadoria	 trans-

portada	em	2011,	destaca-se	o	 trá-
fego	 de	 contentores,	 que	 registou	
um	 aumento	 de	 200	mil	 toneladas,	
passando	 para	 um	 total	 de	 2,3	mi-
lhões	de	toneladas,	com	o	respecti-
vo	incremento	ao	nível	das	receitas	
passando	dos11,8	milhões	de	euros	
para	os	12,3	milhões	de	euros.	Ou-
tros	 tráfegos	 bastante	 relevantes	
na	 composição	 da	 carteira	 de	 trá-
fegos	da	CP	Carga	como	a	areia	e	
o	 cimento	 mantiveram-se	 estáveis	
no	 período	 em	 análise,	 com	 1,5	 e	
1,7	 milhões	 de	 toneladas	 respecti-
vamente	 movimentadas.	 A	 grande	
diferença	 registada	 neste	 período	
vem	 do	 carvão,	 passando	 das	 619	
mil	toneladas	em	2010	para	as	847	
mil	 toneladas	 em	 2011.	 Este	 expo-
nencial	 crescimento	 justifica-se	 es-
sencialmente	pelas	condições	mete-
reológicas	registadas	durante	o	ano	
de	2011,	que	se	prolongam,	para	já,	
até	2012,	como	o	tempo	seco	preju-
dicando	a	produção	de	energia	hídri-
ca,	levando	a	que	a	central	do	Pego	
tenha	que	reforçar	a	sua	produção.	
Visto	 que	 2010	 foi	 um	 ano	 particu-
larmente	chuvoso,	a	central	do	Pego	
esteve	 durante	 vários	 meses	 para-
da	–	o	que	prejudicou	 fortemente	o	
transporte	de	carvão	para	a	referida	
central.	

Uma	 nota	 de	 destaque	 para	 o	
transporte	 de	 cimento,	 que,	 apesar	
de	se	manter	praticamente	constan-
te	em	 relação	ao	ano	de	2010,	de-
nota	uma	reorientação	no	sentido	do	
tráfego.	Uma	vez	que	a	contracção	

interna	levou	a	uma	abrupta	diminui-
ção	das	obras	em	Portugal,	isto	for-
çou	a	que	as	empresas	de	cimento	
reorientassem	a	 sua	produção	pro-
curando	novos	mercados,	e	hoje	po-
demos	assistir	a	uma	predominância	
de	comboios	de	cimento	para	os	por-
tos	com	destino	à	exportação	 (com	
especial	foco	nos	portos	de	Setúbal,	
Aveiro	e	Leixões),	em	detrimento	de	
tráfegos	nacionais	–	com	os	últimos	
tempos	 a	 trazerem,	 entre	 outras	
consequências,	 a	 desactivação	 do	
silo	da	Cimpor	na	Lamarosa,	o	forte	
decréscimo	do	transporte	de	cimen-
to	 para	 a	 Beira	 Baixa	 (Alferrarede,	
Castelo	 Novo,	 Patrimart,	 Sarnadas	
e	 Fundão),	 na	Beira	Alta	 (Mangua-
de	 e	Guarda),	 e	 ainda	 no	Alentejo,	
para	Beja.	Também	o	transporte	de	
cimento	 para	 Vila	 Real	 de	 Santo	
António	 foi	 reformulado,	 indo	 actu-
almente	 apenas	 até	 Loulé	 inserido	
em	comboios	de	areia,	deixando	de	
ter	comboio	dedicado	entre	Loulé	e	
VRSA.	A	 partir	 de	 Loulé	 segue	 de	
camião	até	ao	destino	final.

Quanto	 aos	 tráfegos	 com	 uma	
evolução	desfavorável,	destaca-se	o	
tráfego	da	madeira,	com	uma	perda	
superior	a	100	mil	 toneladas,	 regis-
tando	 um	 volume	 de	 676	mil	 tone-
ladas	 durante	 o	 ano	 de	 2011.	 Esta	
queda	poderá	ser	explicada	pela	en-
trada	da	Takargo	neste	segmento	de	
mercado,	 sendo	 que	 esta	 empresa	
assegura	 actualmente	 o	 transporte	
de	 madeira	 de	 Irivo/Mortágua	 para	
a	Portucel	 de	Setúbal,	 e	 tem	ainda	
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que	vem	registando	taxas	de	ocupa-
ção	na	ordem	dos	50%.	De	forma	a	
resolver	 este	 problema,	 a	DB	 lança	
o	 segundo	comboio	 semanal	 a	par-
tir	de	Setembro,	de	forma	a	dar	uma	
maior	flexibilidade	aos	 importadores	
para	movimentarem	as	suas	cargas,	
além	 de	 alargar	 a	 sua	 influência	 a	
outras	regiões	da	Alemanha.

A	nível	financeiro,	é	de	salientar	
a	forte	redução	dos	gastos	com	pes-
soal,	 com	uma	queda	de	aproxima-
damente	4	milhões	de	euros	no	total	
das	remunerações	pagas,	fixando-se	
nos	21,4	milhões	de	euros	em	2011.	
Para	tal	queda	contribuíram	as	orien-
tações	da	tutela	nos	cortes	adminis-
trativos	 dos	 vencimentos	 ilíquidos	
acima	 dos	 1.500€/mês,	 começando	
com	um	corte	de	3,5%	e	atingindo	o	
máximo	 dos	 10%.	 Importante	 ainda	
a	 saída	 de	 81	 colaboradores,	 que	
aliviaram	 a	 folha	 salarial	 da	 empre-
sa	bem	como	a	contenção	do	uso	de	
trabalho	extraordinário,	reformulação	
de	 escalas	 de	 trabalho	 e	 mudança	
de	 horários	 de	 comboios.	 Tudo	 so-
mado	resultou	numa	poupança	de	4	
milhões	de	euros	 face	a	2010,	uma	
queda	 de	 18%	 na	 componente	 das	
remunerações	do	pessoal.

Na	 rúbrica	 de	 Fornecimento	 e	
Serviços	Externos	 registou-se	 igual-
mente	uma	evolução	bastante	positi-
va,	com	especial	relevância	para	des-
pesas	 de	 conservação	 e	 reparação	
de	material	de	circulante	que	caíram	
cerca	de	1,5	milhões	de	euros	 face	
a	2010,	passando	de	9,9	milhões	de	
euros	 para	 8,4	 milhões,	 bem	 como	
as	despesas	com	deslocações,	esta-
dias	e	transportes	que	passaram	de	
uns	expressivos	1,8	milhões	de	eu-
ros	em	2010	para	360	mil	euros	em	
2011.	 Esta	 poupança	 é	 transversal	
a	 quase	 todas	 as	 rúbricas,	 passan-
do	 por	 despesas	 relacionadas	 com	
a	 limpeza,	 portagens	 pagas	 á	 RE-
FER,	comunicações	ou	seguros.	Nas	
rúbricas	 que	 registaram	 aumentos,	
destaca-se	a	componente	da	electri-
cidade,	fruto	do	aumento	das	tarifas	
energéticas	 associado	 ainda	 a	 uma	
reorganização	 de	 tráfegos	 que	 per-
mitiu	o	uso	de	locomotivas	eléctricas	
em	tráfegos	que	eram	realizados	por	
locomotivas	a	diesel.

Ao	nível	dos	financiamentos	ob-
tidos,	a	CP	Carga	é	neste	momento	
uma	 empresa	 bastante	 endivida-
da,	 situação	 partilhada	 pela	 grande	
maioria	das	empresas	de	transporte	
do	sector	público	empresarial,	vendo	
neste	capítulo	a	sua	situação	agrava-
da	durante	o	ano	de	2011.	Assim,	a	
sua	divida	financeira	agravou-se	em	

comboios	de	transporte	de	madeira	
com	origem	em	Espanha	(Lugo/Co-
runha)	para	a	Soporcel	e	a	Celbi,	no	
Louriçal.

	 Além	 do	 decréscimo	 do	 trá-
fego	 de	 madeira,	 também	 o	 trans-
porte	de	material	usado	para	obras	
ferroviárias	 como	 balastro,	 carril	 e	
travessas,	 quase	 desapareceu	 por	
completo,	 fruto	 da	 grande	 contrac-
ção	do	 investimento	efectuado	pela	
REFER.

Para	 o	 futuro	 próximo,	 a	 pers-
pectiva	da	CP	Carga	passa	pelo	re-
forço	 de	 tráfegos	 portuários,	 como	
o	tráfego	de	contentores	e	produtos	
siderúrgicos,	 que	 têm	 apresentado	
uma	 evolução	 bastante	 favorável	
apesar	do	cenário	macro-económico	
ser	bastante	negativo.	É	igualmente	
intenção	da	CP	Carga	aprofundar	os	
tráfegos	 internacionais	 de	 forma	 a	
reduzir	 a	 dependência	 do	mercado	
nacional,	quer	seja	através	da	alian-
ça	formada	com	a	Renfe	Mercancias	
ou	de	forma	autónoma.	

Por	 outro	 lado,	 tráfegos	 como	
a	areia	ou	cereais	apresentam	uma	
tendência	 para	 sofrerem	 quebras,	
fenómeno	 esse	 que	 já	 se	 vem	 as-
sistindo	 durante	 o	 presente	 ano	 de	
2012.	Exemplo	prático	disso	mesmo	
é	o	tráfego	de	cereais	do	Ramalhal,	
quando	ainda	no	ano	de	2008	eram	
realizados	 pelo	 menos	 três	 com-
boios	de	segunda	a	sexta	com	des-
tino	a	Lisboa,	e	que	agora	se	encon-
tra	 reduzido	 a	 apenas	 um	comboio	
diário,	circulando	via	Pampilhosa	de	
forma	a	aproveitar	a	tracção	eléctri-
ca	a	partir	do	Louriçal	e	partilhando	
comboios	 já	 existentes	 a	 partir	 da	
Pampilhosa	em	direcção	a	Lisboa	(e	
que	nas	últimas	semanas	tem	esta-

do	inclusivamente	suprimido).
Em	relação	ao	tráfego	de	areia,	

esta	tendência	de	quebra	é	mais	re-
cente,	 registando	quebras	acentua-
das	no	início	do	ano	de	2012,	come-
çando	por	exemplo	com	os	tráfegos	
de	Riachos	para	Loulé,	que	era	di-
ário	em	2010	e	que	actualmente	se	
encontra	 reduzido	 a	 dois	 comboios	
semanais.	Outros	exemplos	podem	
ser	 dados	 com	 o	 carregamento	 de	
areia	que	se	efectuava	na	Praia	do	
Ribatejo,	Santarém,	Tramagal	e	que	
actualmente	 se	 encontram	 reduzi-
dos	a	praticamente	nada.

Por	 outro	 lado,	 o	 tráfego	 de	
contentores	 tem	 registado	 acrésci-
mos	 bastante	 interessantes	 como	
particular	relevância	nos	tráfegos	da	
MSC,	 com	o	 surgimento	do	 segun-
do	 comboio	 diário	 para	 o	 terminal	
da	MSC,	no	Entroncamento,	e,	mais	
recentemente,	 com	 a	 utilização	 de	
múltiplas	de	locomotivas	4700/5600	
em	 praticamente	 todos	 os	 tráfegos	
de	contentores	Terminal	XXI,	em	Si-
nes,	de	forma	a	satisfazer	o	aumen-
to	de	tráfego.	Neste	âmbito,	é	ainda	
de	salientar	a	existência	de	um	novo	
comboio	semanal	entre	Leixões,	Ca-
cia	e	o	TVT	de	Riachos.	Para	além	
destes,	 desde	 Novembro	 de	 2011	
que	a	CP	Carga	conta	com	uma	 li-
gação	 semanal	 entre	 Portugal	 e	 a	
Alemanha,	 um	 comboio	 comerciali-
zado	pela	DB	Schenker	Portugal,	ao	
qual	a	CP	Carga	fornece	tracção	em	
território	nacional,	e	que	se	prevê	a	
sua	 duplicação	 a	 partir	 do	 próximo	
mês	 de	 Setembro.	 Este	 comboio	
tem	 tido	 um	 sucesso	 assinalável	 á	
exportação,	com	taxas	de	ocupação	
de	 100%;	 contudo,	 é	 a	 importação	
que	ameaça	a	sua	viabilidade,	visto	
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empresa.	Assim,	será	de	esperar	um	
intensificar	 da	 luta	 dos	 sindicatos	e	
da	comissão	de	 trabalhadores,	pro-
longado	as	 longas	greves	que	 vêm	
afectando	o	sector.

Outra	incerteza	em	relação	á	CP	
Carga	prende-se	com	a	gestão	dos	
terminais	de	mercadorias	e	da	forma	
como	estes	serão	desagregados	da	
empresa.	É	intenção	da	tutela	atribuir	
a	gestão	destes	terminais	a	uma	en-
tidade	independente	de	forma	a	ga-
rantir	 que	 todas	as	operadoras	 têm	
livre	acesso	a	estes	terminais,	coisa	
que	actualmente	não	acontece.	Está	
previsto	 que	esta	medida	 seja	 exe-
cutada	até	ao	final	do	presente	ano;	
contudo,	 ainda	 está	 por	 clarificar	 a	
forma	 como	 será	 feita.	 Ainda	 não	
é	 conhecido	 se	 apenas	 englobará	
os	 terminais	de	mercadorias	da	CP	
Carga	 (Bobadela,	Loulé	e	Leixões),	
ou	 se	 também	 englobará	 as	 tria-
gens	 (Entroncamento,	 Gaia,	 Praias	
do	Sado	e	Pampilhosa).	No	caso	de	
as	 triagens	serem	alvo	desta	desa-
gregação,	será	difícil	perceber	como	
conseguirá	 a	 CP	 Carga	 suportar	 o	
parqueamento	 de	 aproximadamen-
te	 três	mil	 vagões,	 visto	 que	 a	 sua	
situação	financeira	já	é	actualmente	
muito	 debilitada	 e	 será	 difícil	 fazer	
face	a	mais	este	hipotético	encargo.	
Apesar	de	esta	medida	abolir	barrei-
ras	e	dinamizar	o	mercado	ferroviá-
rio	 de	 mercadorias,	 poderá	 afectar	
severamente	 a	 empresa	 estatal	 se	
questões	como	a	do	parqueamento	
dos	vagões	não	forem	devidamente	
salvaguardas.

Em	suma,	pode	concluir-se	que	
a	 CP	 Carga	 é	 uma	 empresa	 que	
terá	que	enfrentar	diversos	desafios	
para	os	próximos	anos,	como	atingir	
o	 equilíbrio	 operacional	 e	 tornar-se	
suficientemente	atractiva	para	inves-
tidores	privados,	a	 reformulação	da	
composição	 da	 carteira	 de	 clientes	
apostando	em	tráfegos	rentáveis	em	
detrimento	 de	 outros	 menos	 atrac-
tivos,	 e	 ainda	 a	 questão	 fulcral	 do	
rejuvenescimento	 do	 parque	 diesel	
que,	 previsivelmente,	 só	 avançará	
com	a	privatização,	pois	actualmen-
te	 a	 empresa	 não	 tem	 capacidade	
financeira	 para	 avançar	 com	 este	
avultado	investimento.

25	milhões	de	euros	durante	o	ano	
de	 2011,	 passando	 de	 uma	 dívida	
de	78	milhões	para	os	103	milhões	
de	euros.	Esta	divida	está	contraída	
em	2	modalidades	distintas:	crédito	
bancário	no	valor	de	73	milhões	de	
euros,	 e	 30	 milhões	 em	 leasings.	
Apenas	 contabilizando	 amortiza-
ções	 de	 capital,	 excluindo	 portanto	
a	 rúbrica	de	 juros,	 a	CP	Carga	pa-
gará	em	2012	20	milhões	de	euros	
(18	milhões	e	amortização	de	crédito	
bancário,	e	2	milhões	referentes	ao	
leasing)	–	ou	seja,	só	em	amortiza-
ções	a	CP	Carga	gastará	 cerca	de	
⅓	 das	 receitas	 suas	 que	 prevê	 ar-
recadar	para	o	ano	de	2012	com	o	
transporte	de	mercadorias.

Também	os	 juros	 vêm	pressio-
nando	cada	vez	mais	as	contas	da	
CP	 Carga,	 com	 tendência	 para	 se		
agravarem	 nos	 próximos	 anos.	 Se,	
em	2010	a	CP	Carga	pagou	1,7	mi-
lhoes	 de	 euros	 em	 juros,	 em	 2011	
esta	 rúbrica	 levou	 3,7	 milhões	 dos	
cofres	 da	 CP	 Carga.	 A	 contracção	
sucessiva	 de	 divida	 penaliza	 assim	
parte	 das	 poupanças	 operacionais	
conseguidas	 nos	 últimos	 tempos	
pela	empresa,	que	estão	a	ser	par-
cialmente	 absorvidas	 pelo	 aumento	
dos	custos	financeiros.

Assim,	e	se	na	parte	operacio-
nal	 a	 CP	 Carga	 tem	 feito	 esforços	
para	reduzir	as	suas	despesas	e	tor-
nar	a	empresa	sustentável	ao	nível	
operacional,	 já	ao	nível	financeiro	a	
tendência	é	para	uma	agravamento	
visto	 que	 a	 actividade	 operacional	
apesar	 das	melhorias	 evidenciadas	
continua	 a	 ser	 altamente	 deficitária	
continuando	assim	a	ser	financiada	
através	de	divida.

Do	 ponto	 de	 vista	 operacional,	
a	CP	Carga	para	além	das	referidas	
medidas	 já	atrás	enunciadas	 (redu-
ção	de	custos	com	pessoal,	redução	
de	Fornecimentos	e	Serviços	Exter-
nos,	 reoptimização	 das	 escalas	 de	
pessoal),	está	a	desenvolver	um	pla-
no	de	optimização	do	material	motor.	
Assim,	 já	no	 início	do	ano	de	2012	
foram	 descontinuados	 de	 serviços	
as	 locomotivas	 da	 série	 1550,	 que	
ainda	nem	tinham	esgotado	na	sua	
grande	maioria	o	seu	potencial	quilo-
métrico,	para,	no	seu	lugar,	surgirem	
as	 1930,	 que,	 até	 à	 data,	 estavam	
dadas	 ao	 serviço	 no	 Longo	 Curso	
ou	 estavam	 sem	 serviço	 na	EMEF.	
A	intenção	da	CP	Carga	é	igualmen-
te	 descontinuar	 as	 locomotivas	 da	
série	1960	–	porém	 isso	ainda	não	
foi	possível	visto	que	a	performance	
das	 1900/30	 tem	 ficado	 aquém	 do	
desejável,	registando	estas	algumas	

avarias	graves,	bem	como	o	núme-
ro	ainda	insuficiente	de	locomotivas	
dadas	ao	serviço.	Assim,	e	para	 já,	
as	 locomotivas	da	série	1960	conti-
nuam	dadas	ao	serviço	até	esgota-
rem	o	seu	potencial	quilométrico.

Para	 o	 futuro,	 a	CP	Carga	 en-
frenta	diversos	desafios,	a	começar	
desde	logo	pela	anunciada	privatiza-
ção,	que,	inclusivamente,	já	foi	adia-
da	por	duas	vezes	 (estava	prevista	
para	o	1º	semestre	de	2012,	sendo	
depois	adiada	para	o	2º	semestre,	e	
por	fim	espera-se	que	se	concretize	
em	2013),	fruto	da	aparente	ausên-
cia	de	interessados	na	sua	compra.	

Outro	desafio	centra-se	no	equi-
líbrio	 operacional	 para	 2012,	 meta	
imposta	pelo	Ministério	da	Economia	
que	 tutela	a	área	dos	 transportes	e	
que	exige	que	as	empresas	públicas	
de	 transportes	 atinjam	 um	 EBITDA	
zero	já	em	2012,	ou	seja,	que	as	re-
ceitas	operacionais	cubram	os	cus-
tos	operacionais,	sem	contabilizar	a	
rúbrica	 das	 amortizações/deprecia-
ções	dos	seus	activos.	Este	 indica-
dor	registou	em	2011	um	valor	nega-
tivo	em	20	milhões	de	euros,	ou	seja,	
as	despesas	operacionais	foram	20	
milhões	superiores	às	receitas	ope-
racionais	(em	2010	este	indicador	ti-
nha	sido	igualmente	negativo	em	25	
milhões),	 pelo	que	se	antevê	como	
sendo	bastante	difícil	a	persecução	
desta	meta.	Na	tentativa	de	diminuir	
os	desequilíbrios	operacionais,	a	CP	
Carga	 efectuou	 já	 uma	 renegocia-
ção	dos	contratos	com	os	clientes	o	
que	se	traduziu	num	aumento	médio	
de	10%	dos	preços	praticados.	Po-
rém,	 o	 corrente	 ano	 continua	 forte-
mente	marcado	pelo	conflito	laboral	
na	empresa,	 inicialmente	por	causa	
de	 processos	 disciplinares	 instala-
dos	 devido	 a	 greves	 anteriores,	 e	
actualmente	devido	à	não	aplicação	
do	Acordo	de	Empresa	no	que	con-
cerne	 ao	 trabalho	 extraordinário	 e	
em	dia	de	descanso	e	feriado.	Esta	
luta	parece	não	ter	fim	à	vista	e	vem-
-se	 arrastando	 praticamente	 desde	
o	início	do	ano,	tendo	condicionando	
fortemente	 a	 actividade	 comercial	
da	 empresa	 reduzindo	 desta	 forma	
a	sua	disponibilidade	e	flexibilidade	
para	 ir	 de	 encontro	 às	 necessida-
des	dos	seus	clientes.	A	partir	de	1	
de	 Agosto,	 o	 pagamento	 de	 horas	
extraordinárias,	trabalho	em	dias	de	
feriado	e	dias	de	descanso	passará	
a	reger-se	pela	nova	lei	do	trabalho,	
o	 que,	 na	 prática,	 implica	 um	 novo	
corte	 salarial,	 visto	 que	 os	 valores	
praticados	 serão	 substancialmente	
inferiores	 aos	 acordados	 no	AE	 da	

Fontes:
Fórum	Portugal	Ferroviário
Relatório	de	contas
www.cpcarga.pt

comboio de mercadorias
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Em pleno Baixo Alentejo, inserido no concelho 
de Castro Verde fica o ramal ferroviário de 

Neves Corvo, um dos últimos “redutos” da tracção 
a diesel em mercadorias do sul do país. 

Foi em 1992 que o Ramal de Neves-Corvo, que 
liga a estação de Ourique (PK 206.270 da Linha 
do Alentejo e consequente PK 0 do ramal) às 
minas de Neves-Corvo, foi concluído por parte da 
Somafel, tendo a empresa MSF participado a nível 
de terraplanagens e drenagens. Foi a empresa 
Somincor quem custeou a construção do mesmo, 
com vista a uma mais ágil movimentação de 
mercadorias. 

Entretanto, o ramal passou para a posse da CP 
e, finalmente, para as mãos da REFER, sendo 
esta última a actual responsável pela manutenção 
e exploração do mesmo, com a CP Carga como 
responsável pelo transporte de inertes referentes à 
actividade da  mina. 

Como foi construído praticamente em planicíe, 
a sua edificação não apresentou grandes 

dificuldades, e a obra de arte mais imponente 
presente no traçado situa-se na passagem sobre 
a ribeira da Maria Delgada, onde existe um viaduto 
com cerca de 200 metros de comprimento. Existem 
também duas passagens superiores, uma delas 
sobre o IP2, na zona de Piçarras (já muito perto de 
Castro Verde) e uma outra sobre a N2 na ligação 
da sede de concelho à vila vizinha de Almodôvar, 
ambas delas permitindo  nas redondezas óptimos 
locais de spot. 

Segundo o Directório da REFER, este ramal está 
classificado como D4, estando equipado também 
com Rádio Solo-Comboio, incluindo transmissão 
de dados, sendo que a exploração se faz em 
R.E.S (Regime Exploração Simplificado). Foi ainda 
construido um desvio ao PK 19.1, baptizado como 
Picotas e classificado na REFER como estação. 
Este desvio é mais utilizado pelos comboios mais 
pesados à saída da mina (em direção a Praias do 
Sado), devido à inclinação da rampa vizinha às 
Picotas - por vezes torna-se necessário “partir” 
o comboio em dois e em Picotas juntam-se 
novamente, em direcção a Praias do Sado.

cavalos de Ferro

o sAntuário dA trACção 
diEsEl no AlEntEjo

Pedro André

Pedro André Vários
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cavalos de Ferro

Ramal e comboios
Nos	dias	de	hoje,	e	consequência	

de	toda	uma	alteração	“negativa”	que	
tem	 atingido	 os	 caminhos-de-ferro,	
como	o	encerramento	de	vários	qui-
lómetros	de	linhas	e	o	fim	de	vários	
serviços,	 o	 Sul	 do	 país	 ficou	 ainda	
mais	 pobre	 em	 termos	 ferroviários;	
no	entanto,	como	muitos	gostam	de	
o	 afirmar,	 o	 “Santuário	 do	 Diesel	 a	
Sul	do	Tejo”	mantém-se	com	a	mes-
ma	pujança	que	o	caracterizaram	em	
todos	estes	anos	de	funcionamento.

As	1900’s	(e,	mais	recentemente,	
também	 as	 irmãs	 1930’s)	 são	 do-
nas	e	senhoras	do	ramal,	tracionan-
do,	em	regime	de	“exclusividade”,	o	
transporte	de	minério	para	Praias	do	
Sado,	e	os	regressos	com	areia	en-
tre	o	ramal	da	Somincor,	na	Linha	do	
Sul,	 e	 o	 terminal	 das	minas	 de	Ne-
ves-Corvo.	São	comboios	que,	habi-
tualmente,	 carregam	 880	 toneladas	
de	minério,	 existindo	casos	em	que	
a	 tonelagem	 de	 areia	 transportada	
para	a	mina	atinge	umas	impressio-
nantes	1090	 toneladas.	No	caso	do	
transporte	de	minério	ultrapassar	as	
já	 relatadas	 880	 toneladas,	 dá-se	 a	
situação	referida	no	início,	em	que	é	
necessário	“partir”	a	composição	em	
duas,	permitindo	assistir-se	à	subida	
da	 rampa	 de	 acesso	 a	 Picotas	 por	
duas	vezes.

Durante	 algumas	 das	 vezes	 que	
me	dirigi	ao	Ramal	de	Neves-Corvo	
para	 fotografar	 (e	 sobretudo	 apre-
ciar	o	poder	do	diesel	das	Alsthom),	
sempre	destaquei	o	prazer	de	ouvir	
rugir	os	“pulmões”	das	1900’s,	com	o	
trovão	proveniente	dos	seus	motores	
ecoando	pelas	planícies	alentejanas,	
abafando	 completamente	 todos	 os	
sons	em	redor,	à	medida	que	a	com-
posição	se	vai	aproximando	do	local	
em	que	o	fotógrafo	pretende	“atirar”,	
a	 contar	 para	 mais	 uma	 fotografia	
para	o	álbum.	Uma	simbiose	perfeita	
entre	a	fúria	das	1900’s	e	a	calmaria	
que	 nos	 rodeia	 presente	 nos	 cam-
pos	salpicados	aqui	e	ali,	por	árvores	
que	nos	dão	a	tão	almejada	sombra	
em	dias	que	mais	parecem	“fornos”,	
e	 que	 nos	 permitem	 tão	 merecido	
descanso,	durante	a	espera	que	nos	
antecipa	o	som	dos	2260	cavalos	de	
potência,	“cavalgando”	em	toda	a	ex-
tensão	do	ramal.

E,	 os	 locais	 para	 fotografar	 quer	
a	composição	do	minério,	quer	a	da	
areia,	 para	 tão	 poucos	 quilómetros	
de	 linha,	 acabam	 por	 ser	 bastante	
variados,	 permitindo	 diversas	 pers-
pectivas,	aproveitando	a	beleza	que	 Comboio sobre o viaduto da ribeira da Maria Delgada

Composição passando sobre o IP 2

Na saída da estação de Ourique a caminho do ramal de Neves Corvo

Pedro André

Pedro André

Pedro André
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os	campos	alentejanos	têm	para	nos	
dar	numa	grande	parte	do	ano.	Des-
de	os	grandes	planos	englobando	o	
comboio	 na	 paisagem,	 desde	 pers-
pectivas	 mais	 altas,	 aproveitando	
as	 diferenças	 de	 relevo	 nalgumas	
zonas,	 com	 imaginação	e	acima	de	
tudo	com	algum	trabalho	(porque	os	
acessos	rodoviários	em	pleno	ramal	
não	são	propriamente	fáceis),	é	pos-
sível	 tirar	 fotos	 inesquecíveis.	Qual-
quer	 amante	 dos	 caminhos-de-ferro	
conhecerá,	nem	que	seja	através	de	
fotos,	locais	tão	distintos	como	o	Be-
rigelinho	ou	Piçarras.

Partindo	da	estação	de	Ourique,	
os	 comboios	 com	 destino	 às	minas	
começam	a	curvar	em	direcção	à	es-
querda,	 ultrapassando	 a	 passagem	
de	nível	automatizada	junto	da	aldeia	
de	Aivados	e	após	a	passagem	do	si-
nal	avançado	da	estação	de	Ourique	
dirige-se	para	Neves	Corvo,	passan-
do	sob	a	A2	(que	tem	o	acesso	mais	
perto	do	Ramal	de	Neves-Corvo	na	
saída	 12,	 direcção	 Castro	 Verde	 /	
Ourique).	

Percorre	cerca	de	nove	quilóme-
tros,	 onde	 os	 únicos	 acessos	 são	
efectuados	 por	 caminhos	 de	 terra	
batida,	 alguns	 dos	 quais	 não	 acon-
selháveis	ao	mais	normal	dos	auto-
móveis,	 até	 passar	 sobre	 o	 IP2,	 às	
portas	da	vila	de	Castro	Verde.	Da-
qui	 até	 ao	 viaduto	 sobre	 a	 ribeira	
da	Maria	Delgada	 são	mais	 de	 três	
quilómetros,	passando-se	entretanto	
sobre	uma	nova	passagem	hidráuli-
ca,	 construída	 aquando	 das	 cheias	
que	 levaram	 ao	 encerramento	 do	
ramal	 em	finais	 do	 ano	de	2009.	O	
melhor	 acesso	 ao	 viaduto	 faz-se	 a	
partir	da	N2,	seguindo	depois	cerca	
de	quilómetro	e	meio	por	estrada	de	
terra	em	estado	razoável,	sendo	que,	
no	Inverno,	o	curso	de	água	poderá	
apresentar	algumas	dificuldades	em	
termos	de	passagem.	

Após	 o	 viaduto,	 o	 ramal	 curva	 à	
esquerda,	 passando	 sobre	 a	 N2	 e	
aproxima-se	 rapidamente	 do	 desvio	
das	Picotas	situado	ao	PK	19.5,	que	
é	perfeitamente	reconhecível	da	es-
trada,	devido	à	existência	de	uma	tor-
re	de	telecomunicações.	Daqui	para	
a	mina	é	praticamente	a	descer	 -	a	
subida	em	sentido	contrário	é	muito	
atractiva	para	quem	gosta	de	sentir	
o	 comboio	 em	 esforço,	 vencendo	 a	
rampa	 com	 os	 vagões	 de	 minério	
carregados.	 Uns	 seis	 quilómetros	
separam	 Picotas	 de	 um	 dos	 sítios	
mais	conhecidos	do	ramal,	Beringe-
linho,	que	mais	não	é	que	uma	alde-
ola	que	fica	entre	Santa	Bárbara	dos	
Padrões	(junto	da	EM	508)	e	o	ramal.	

Comboio antes de Picotas, com a composição “partida”

A “estação” de Picotas ao Pk 19.5

Depois de passar sobre a N2, o comboio segue em direção da mina

Pedro André

Pedro André

João Cunha
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A	linha	segue	serpenteando	algumas	
trincheiras	 até	 perto	 do	 Monte	 dos	
Mestres,	 onde	 ultrapassa	 a	 segun-
da	 passagem	 de	 nível	 automática	
existente	no	ramal;	daqui	até	ao	seu	
destino	final,	são	apenas	mais	1500	
metros	 até	 o	 comboio	 se	 imobilizar	
no	terminal	mineiro	da	Somincor.

As	operações	de	carga	e	descar-
ga	 do	 minério	 e	 da	 areia	 são	 bas-
tante	 simples,	 facilitadas	 pela	 exis-
tência	 de	 um	 pórtico	 que	 efectua	 a	
transferência	 dos	 contentores	 dos	
vagões	 Regmms	 para	 os	 camiões.	
É	habitual	assistir	a	toda	esta	movi-
mentação	entre	a	chegada	e	partida	
das	composições.	A	mesma	locomo-
tiva	que	leva	a	areia	para	a	mina	é	a	
responsável	pelo	transporte	do	miné-
rio	para	Praias	do	Sado.	O	habitual	
nos	dias	de	hoje	é	circularem	quatro	
composições	em	cada	sentido,	sen-
do	que,	dos	oito	comboios	que	circu-
lam	diariamente	no	ramal,	é	possível,	
no	horário	de	Verão,	fotografar	cinco	
deles.

Muito	mais	haveria	para	assinalar	
no	 “Santuário	da	Tracção	a	Diesel”.	
Mas	 aqui	 fica	 o	 convite	 feito	 para	
partir	à	descoberta	do	que	de	melhor	
ainda	vai	existindo	no	panorama	na-
cional	 ferroviário,	 quer	 em	 regulari-
dade	de	comboios,	quer	em	 termos	
de	 tracção.	Não	existindo	a	 tão	de-
sejada	variedade	de	material,	temos	
a	 certeza	 que	 um	 dia	 passado	 em	
pleno	Alentejo,	num	spotting	entre	os	
vários	pontos	de	interesse	do	Ramal	
de	Neves	Corvo,	compensará	 (e	de	
que	maneira!)	todo	o	tempo	gasto	em	
deslocações.

Claro	 que	 o	 tráfego	 dos	 Somin-
cores	não	se	esgota	apenas	nestes	
trinta	quilómetros,	já	que	estes	com-
boios	percorrem	quilómetros	de	linha	
entre	 Praias	 as	 Sado	 e	 as	 minas;	
porém,	sendo	estes	os	únicos	quiló-
metros	do	percurso	em	que	o	trajecto	
é	 feito	 sem	catenária,	 é	 de	 longe	o	
mais	aprazível	para	os	 fanáticos	do	
diesel;	e,	porque	não,	para	os	gran-
des	apreciadores	do	design	das	Als-
thom.

Os	 principais	 acessos	 ao	 ramal	
podem-se	fazer	através	do	acima	re-
ferido	acesso	da	A2,	do	IP2	até	Cas-
tro	Verde,	do	 IC1	até	 junto	da	esta-
ção	de	Ourique,	ou	pela	N2.	A	partir	
destes	pontos	existem	uma	série	de	
estradas	municipais	 e	 caminhos	 de	
terra	batida	(sendo	que	alguns	estão	
dentro	de	terrenos	privados).

Para	os	mais	“gulosos”,	na	vila	de	
Castro	Verde	 existem	uma	 série	 de	
restaurantes	 que	 conseguem	 dar	 a	
provar	 algumas	 das	 típicas	 iguarias	

Saída de uma composição com minério a caminho de Praias Sado

A caminho da mina, com a aldeia de Aivados em fundo

Pedro André

Pedro André

alentejanas,	em	que	o	sabor	da	co-
mida	 se	 alia	 à	 qualidade	 do	 vinho	
da	zona,	proporcionando	durante	os	
tempos	 “mortos”	 de	 spotting,	 uma	
óptima	ocasião	de	convívio	entre	os	
participantes.

Notas: 
Como	é	evidente,	o	calor	que	se	

faz	sentir	no	Verão	aconselha	a	pre-
cauções	para	quem	não	está	habi-
tuado	 a	 temperaturas	 a	 rondar	 por	
vezes	os	40	ºC.

Fontes:
Fórum	Portugal	Ferroviário
www.somafel.pt
www.mst.pt
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Aproximação às Picotas 

João Cunha

Depois da passagem 
sobre o viaduto

José Sousa

Perto da E2

Pedro André

Junto do viaduto

Pedro André

Após a passagem 
sobre a N2

Pedro André
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em busca das 15000!

Dentro	de	tudo	o	que	havia	
e	há	em	França,	há	uma	

corrente	 de	 design	 ferroviário	 que	
me	 atrai	 particularmente	 –	 as	 cha-
madas	 locomotivas	 nez cassé,	 em	
português	“nariz	partido”.	A	peculiar	
inclinação	dos	vidros	frontais,	como	
que	 metidos	 para	 dentro	 como	 se	
de	 uma	 torre	 de	 controlo	 marítima	
se	 tratasse,	 dá	 uma	 sensação	 de	
robustez	e	agressividade	que	desde	
sempre	gostei	de	ver	nos	caminhos	
de	 ferro.	E	dentro	deste	design,	 há	
uma	 série	 de	 locomotivas	 que	 me	
fascina	 particularmente	 –	 as	 BB	
15000	da	SNCF.

Estas	 locomotivas	 são	 a	 pri-
meira	 aplicação	 francesa	 da	 elec-
trónica	 de	 potência	 nas	 cadeias	 de	
tracção	 de	 locomotivas	 eléctricas,	
uma	viragem	 tecnológica	que	havia	
de	 se	 generalizar	 até	 aos	 dias	 de	
hoje	 e	 que	muito	 contribuiu	 para	 a	
produção	de	locomotivas	mais	leves,	
mais	 potentes	 e	 com	 manutenção	
simplificada.

Num	 país	 quase	 dividido	 em	
dois	 em	 termos	 de	 electrificações,	
com	os	1.500	volts	contínuos	a	 rei-
narem	 no	 Sul	 do	 país	 e	 os	 25.000	
volts	monofásicos	a	reinarem	a	Nor-

te,	estas	revolucionárias	locomotivas	
acabam	por	 ser	as	últimas	 locomo-
tivas	 francesas	 monotensão	 para	
25.000	 volts.	 Todas	 as	 locomotivas	
construídas	 em	 França	 e	 aptas	 à	
circulação	 sob	 a	 tensão	 de	 25.000	
volts	 são	 já	 locomotivas	 bitensão	 –	
opção	com	todo	o	sentido	num	país	
onde	as	 fronteiras	entre	os	1.500	e	
os	25.000	volts	se	multiplicaram	nos	
últimos	30	anos.

Estas	locomotivas,	com	cerca	
de	6.000	cavalos,	foram	construídas	
a	 partir	 de	 1970,	 e	 foram	 a	 forma	
encontrada	 pela	 SNCF	 de	 acelerar	
muitos	comboios	na	 região	Este	de	
França,	com	especial	incidência	nos	
eixos	Paris	–	Metz	–	Alemanha	e	Pa-
ris	–	Strasbourg,	eixos	fundamentais	
e	que	careciam	de	uma	actualização.	
Aptas	a	180	km/h,	estas	locomotivas	
acabaram	por	nunca,	até	hoje,	terem	
circulado	 a	 mais	 de	 160	 km/h	 em	
serviço	comercial,	por	 restrições	de	
infra-estruturas.

O	que	é	espantoso	nestas	lo-
comotivas	 é	 que,	 apesar	 da	 discri-
ção	com	que	têm	cumprido	as	suas	
missões,	 se	 revelaram	 de	 uma	 fia-
bilidade	 assombrosa.	 O	 assombro	
é	tal	que	a	revisão	de	meio	de	vida	

foi	 sucessivamente	 adiada,	 até	 ser	
definida	para	ocorrer	apenas	aos...	8	
milhões	de	quilómetros!	Hoje	em	dia	
boa	 parte	 destas	 locomotivas	 ultra-
passaram	já	os	10	milhões	de	quiló-
metros,	sendo	uma	das	mais	produ-
tivas	a	nível	europeu,	e	aos	40	anos	
de	idade	continuam	jovens	como	no	
início.

Em	2007	decidi,	com	mais	um	
amigo,	ir	até	França	para	apanhar	os	
últimos	 tempos	 do	 apogeu	 das	 BB	
15000	no	Leste	de	França.	Um	apo-
geu	 que	 durou	mais	 de	 35	 anos,	 e	
que	foi	condenado	no	final	de	2007	
com	a	abertura	da	 linha	de	alta	ve-
locidade	Paris	–	Strasbourg.	Nessa	
ocasião,	todos	os	comboios	rápidos	
procedentes	ou	com	destino	em	Pa-
ris	deixaram	de	ser	efectuados	com	
composições	 clássicas	 de	máquina	
e	 carruagem,	 para	 passarem	 a	 ser	
efectuados	por	comboios	de	alta	ve-
locidade	 –	 incluindo	 as	 ligações	 in-
ternacionais.	Era	portanto	urgente	ir	
a	França	antes	disso.

Um	 amigo	 francês	 convidou-
-nos	 para	 irmos	 assistir	 ao	 desfilar	
destas	 locomotivas	 poucos	 dias	
após	o	record	do	mundo	de	velocida-
de	 batido	 precisamente	 durante	 os	

Desde que me conheço que os caminhos de ferro franceses têm para mim um encanto especial. Talvez pela 
tremenda transferência de tecnologia (e de estética!) deles para os caminhos de ferro nacionais, certo é que 
desde que me conheço a gostar de comboios que tenho especial atenção ao hexágono...

João Cunha João Cunha
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ensaios	da	nova	linha	de	alta	veloci-
dade.	Com	os	locais	bem	inventaria-
dos	e	o	plano	de	circulações	conhe-
cido	 todos	 os	 dias,	 ficava	 bastante	
evidente	que	era	uma	oportunidade	
a	não	desperdiçar.

Para	 mim,	 tudo	 começou	 na	
estação	 da	 Pampilhosa.	 Uma	 tarde	
passada	 a	 ver	 o	 habitual	 rebuliço	
desta	 estação,	 com	 uma	 pequena	
surpresa.	As	2600,	 familiares	estéti-
cas	das	BB	15000,	estavam	a	dar	os	
primeiros	 passos	 ao	 serviço	 da	 CP	
Carga,	e	nesse	dia	a	2601	esperava	
a	hora	para	sair	até	Mangualde	com	
um	 comboio	 carregado	 com	 areia.	
Que	 boa	maneira	 de	 dizer	 adeus	 a	
Portugal,	 com	 uma	 2600	 diante	 de	
um	conjunto	bonito	de	vagões,	como	
que	 a	 antecipar	 a	 entrada	 no	 reino	
das	nez cassé,	horas	mais	tarde.

À	tabela,	o	“Sud-Express”	de-
tém-se	na	estação	e	embarco	rumo	a	
França.	Na	altura,	ainda	com	a	com-
posição	 clássica	 a	 ir	 até	 Hendaye,	
viajar	no	“Sud”	era	reviver	os	dias	de	
glória	 dos	 comboios	 internacionais	
europeus	da	década	de	‘60	e	‘70.	Até	
pela	 idade	das	carruagens.	À	frente	
do	comboio?	Uma	2600,	pois	claro!	
No	caso	a	2623,	já	equipada	para	co-
mando	múltiplo	e	que	dias	mais	tarde	
reforçou	o	parque	da	CP	Carga.

Na	 manhã	 seguinte,	 a	 5	 de	
Abril	de	2007,	o	despertar	já	em	Hen-
daye.	A	monumental	estação	frontei-
riça	do	lado	de	França	transpira	mis-
ticismo.	Nesta	estação	estamos	em	
pleno	 território	 das	 electrificações	
1.500V	 da	 antiga	 companhia	 Midi,	
que	 electrificou	 as	 linhas	 da	 região	
dos	Pirinéus	ainda	antes	da	naciona-
lização	e	inclusão	na	SNCF,	no	final	
dos	anos	‘30.

Os	 comboios	 partem	 com	 os	
dois	 pantógrafos	 no	 ar,	 de	 modo	 a	
que	 as	 altas	 amperagens	 necessá-
rias	 ao	 arranque	 sejam	 distribuídas	
pelos	 dois	 pantógrafos,	 evitando	
assim	a	fusão	do	pantógrafo	e	cate-
nária	caso	o	arranque	fosse	feito	só	
com	um	deles.	Uma	venerável	9300,	
hoje	em	dia	praticamente	desapare-
cidas	das	ferrovias	francesas,	arran-
cava	 com	 um	 comboio	CoRail	 para	
Toulouse.

Entretanto	 o	 nosso	 TGV	 foi	
colocado	no	cais,	e	partimos	depois	
rumo	 a	Paris.	A	 velocidade	 limitada	
até	Bayonne,	depois	a	160	km/h	até	
Bordéus,	 sempre	 em	 linha	 clássica	
algo	 deteriorada	 à	 altura.	 De	 Bor-
déus	para	cima,	o	TGV	 lançou-se	a	
220	km/h	na	linha	clássica	até	Tours,	
onde	 noutras	 épocas	 desfilavam,	 a	
200	 km/h,	 comboios	 épicos	 como	 BB 9317 diante do Hendaye - Toulouse, prestes a partir

Sud Expresso em Vilar Formoso, com a 2623

Comboio de areia aguardando mais carga para seguir para Mangualde, com a 2601
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TGV Atlantique Hendaye - Paris Montparnasse, em Hendaye

A nova linha de alta velocidade Paris - Strasbourg

BB 15040 num Paris - Munique, passando nas planícies da Lorraine

o	Aquitaine	 ou	 o	Etendard,	 que	 es-
tabeleceram	 recordes	 mundiais	 de	
velocidade	média	para	composições	
clássicas	entre	Paris	e	Bordéus	(su-
periores	a	150	km/h).

Nas	proximidades	de	Tours,	o	
nosso	TGV	Atlantique	tomou	contac-
to	com	a	linha	de	alta	velocidade	que	
circunda	Tours,	e	que	curiosamente	
está	electrificada	a	1.500	V	contínu-
os,	 caso	 único	 na	 rede	 de	 alta	 ve-
locidade	 francesa.	 De	 notar	 que	 os	
comboios	 TGV	 desenvolvem	 uma	
potência	muito	 inferior	 sob	 1.500	 V	
contínuos	 do	 que	 a	 que	 desenvol-
vem	 sob	 os	 25.000	 volts	 monofási-
cos,	sendo	a	diferença	muito	notória	
na	progressão	em	velocidade.	Após	
Tours,	e	já	com	25.000	volts	na	cate-
nária,	o	comboio	lança-se	a	300	km/h	
rumo	a	Paris-Montparnasse.

Em	 Paris	 pouco	 tempo	 tive-
mos,	foi	apenas	o	tempo	de	chegar-
mos	 à	 estação	 de	 Paris-Est,	 para	
apanharmos	 novo	 comboio	 para	
Metz.	Um	simpático	maquinista	 faz-
-nos	 uma	 visita	 guiada	 à	 cabine	 de	
uma	BB	15000,	onde	as	 semelhan-
ças	com	as	nossas	2600	são	 indis-
farçáveis,	mesmo	sendo	a	condução	
bastante	diferente	devido	às	diferen-
ças	tecnológicas.

E	de	seguida,	experimentamos	
a	 sensação	 de	 viajar	 em	 vias	 con-
vencionais	 de	 altas	 performances.	
Três	 horas	 de	 viagem	 com	 apenas	
duas	 reduções	 de	 velocidade,	 para	
duas	 paragens	 intermédias.	 Todo	 o	
restante	percurso	foi	feito	a	velocida-
des	a	rondar	os	160	km/h.	Nem	um	
afrouxamento,	nem	uma	curva	mais	
apertada...	apenas	devorar	quilóme-
tros	como	se	não	houvesse	amanhã,	
até	chegarmos	a	Metz.	Aí	chegados,	
ao	final	da	tarde,	delineamos	as	jor-
nadas	a	realizar,	e	descansamos.

Finalmente	 a	 caça	 às	 BB	
15000	começa!	A	primeira	BB	15000	
é	 visualizada	 diante	 de	 um	 Paris	 –	
Munique,	 composto	 exclusivamente	
por	 carruagens	 alemãs.	 Algo	 muito	
curioso	é	que	as	carruagens	alemãs	
são	 incomparavelmente	 mais	 silen-
ciosas,	no	exterior,	do	que	as	carru-
agens	francesas	CoRail,	e	o	barulho	
de	rolamento	destes	comboios	com-
postos	 exclusivamente	 por	 carrua-
gens	DB	é	muito	distinto.	Um	suave	
murmúrio	 só	 amplificado	 pelos	 dois	
motores	de	 tracção	Alsthom	 instala-
dos	nas	BB	15000.

Um	ponto	mítico	na	linha	Paris	
–	Strasbourg	é	a	 rampa	de	Loxevil-
le,	com	as	suas	três	vias,	sendo	uma	
delas	destinada	a	circulações	lentas	
que	 podem	 ser	 ultrapassadas	 em	
plena	 rampa	pelas	circulações	mais	
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rápidas.	Tornava-se	por	 isso	obriga-
tório	chegar	até	às	proximidades	do	
ponto	 mais	 alto	 desta	 rampa	 com	
inclinação	de	0,8%	 -	 que	é	a	maior	
de	 toda	 a	 linha	Paris	 –	 Strasbourg.

Aqui	 tomamos	 contacto	 com	
uma	 realidade	 já	 em	 transformação	
na	 altura.	Alguns	 comboios	 Paris	 –	
Strasbourg	haviam	já	trocado	as	suas	
composições	 tradicionais	por	TGVs,	
mesmo	que	ainda	circulando	na	via	
clássica.	A	SNCF	tomou	esta	opção	
um	 ano	 antes	 da	 abertura	 da	 linha	
de	 alta	 velocidade	 como	 forma	 de	
habituar	os	passageiros	à	mudança	
que	se	ia	produzir	meses	mais	tarde.

Mas	 muitos	 comboios	 manti-
nham-se	fiéis	às	BB	15000.	Um	tre-
mendo	Strasbourg	–	Paris	aparece	a	
subir	 rampa	 pela	 linha	 exterior,	 ha-
bitualmente	dedicada	aos	comboios	
lentos.	As	 catorze	 carruagens	 a	 re-
boque	da	BB	15050,	em	decoração	
Multiservices	 (adoptada	 em	 mea-
dos	 dos	 anos	 ‘90),	 não	 a	 impedem	
de	 subir	 esta	 rampa	 à	 velocidade	
máxima	 permitida	 neste	 troço	 da	 li-
nha	 Paris	 –	 Strasbourg:	 120	 km/h.

De	 volta	 a	 terrenos	mais	 pla-
nos,	 e	 nas	 imediações	 de	 Vitry-le-
-François,	 vemos	mais	 um	comboio	
de	 catorze	 carruagens,	 vindo	 de	
Munique.	 Cinco	 carruagens	 Co-
Rail	 francesas	 reforçam	 as	 habitu-
ais	 nove	 carruagens	 alemãs,	 e	 a	
diferença	 no	 barulho	 de	 rolamento	
dos	 dois	 tipos	 fica	 bem	 patente.	 A	
15043	 passou	 por	 nós	 bem	 perto	
dos	 160	 km/h,	 que	 é	 aliás	 a	 velo-
cidade	 praticada	 em	 praticamente	
toda	 a	 linha	 Paris	 –	 Strasbourg,	 a	
chamada	linha	1.	Aqui	não	se	brinca!

Haussignemont	 foi	 a	 próxima	Uma velhinha BB 16500 dedicada às manobras de composições na estação de Paris

BB 15050 com um Teoz Strasbourg - Paris Est, na rampa de Loxeville

Munique - Paris, com a 15043 em tracção diante de uma composição franco-alemã
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paragem.	Esta	estação,	já	sem	servi-
ço	de	passageiros,	tem	uma	triagem	
utilizada	sobretudo	por	comboios	de	
obras	 e	 de	 manutenção.	 Foi	 nesta	
estação	que	o	meu	maior	desejo	se	
cumpriu,	por	fim	–	ver	uma	BB	15000	
na	famosa	decoração	TEE	que	Paul	
Arzens	desenhou	nos	anos	‘60,	e	que	
foi	 comum	 também	 às	 locomotivas	
CC	6500.	Onze	carruagens	atrás	da	
BB	15003,	uma	das	primeiras	da	sé-
rie	(e	que	curiosamente,	 inicialmen-
te,	até	tinha	uma	decoração	verde).

O	 ritmo	 de	 avistamentos	 du-
rante	 os	 quatro	 dias	 dedicados	 às	
BB	 15000	 e	 às	 CC	 72100	 (quem	
sabe	 uma	 abordagem	 a	 estas	 lo-
comotivas,	 para	 breve)	 raramente	
abrandou.	 O	 tráfego	 de	 passagei-
ros	 na	 zona	 leste	 de	 França	 tem	
visto	a	 sua	competitividade	aumen-
tar,	 e	 mesmo	 na	 altura,	 ainda	 sem	
a	 alta	 velocidade,	 isso	 era	 visível.

Dois	 alvos	 muito	 particulares	
acabaram	 também	 por	 ser	 “caça-
dos”.	 Um	 deles	 eram	 os	 comboios	
Paris	 –	 Frankfurt,	 que	 tinham	 a	
particularidade	 de	 serem	 reboca-
dos	 por	 locomotivas	 alemãs	 logo	
a	 partir	 de	 Metz.	 Nada	 mais	 nada	
menos	 que	 as	 181,	 locomotivas	 bi-
tensão	 aptas	 aos	 15.000	 volts	 ale-

mães	e	aos	25.000	volts	 franceses.	
Também	 chamadas	 de	 locomotivas	
bifrequência,	 visto	 que	 alternam	 a	
corrente	 trifásica	 alemã	 com	 a	 cor-
rente	 monofásica	 francesa.	 O	 ou-
tro	 alvo	 específico	 era	 o	 “Mozart”...	
o	 comboio	 nocturno	 Paris	 –	 Viena.	
Este	comboio	não	resistiu	ao	adven-
to	 da	 alta	 velocidade,	 e	 existe	 hoje	
em	dia	um	transbordo	em	Munique.

O	 belo	 comboio	 Paris	 –	 Vie-
na	 era	 operado	 com	 recurso	 ex-
clusivo	 a	 carruagens	 austríacas,	
o	 que	 era	 uma	 excelente	 oportu-
nidade	 de	 ver	 o	 belo	 conjunto	 for-
mado	 pelas	 15000	 e	 pelas	 carrua-
gens	vermelhas	do	país	de	Mozart.

Hoje	 em	 dia,	 as	 BB	 15000	
estão	 divididas	 essencialmente	 por	
três	 regiões.	 Um	 pequeno	 parque	
resiste	 na	 região	 Este	 de	 França,	
rebocando	 alguns	 comboios	 regio-
nais	à	partida	de	Paris	e	rebocando	
ainda	 alguns	 comboios	 convencio-
nais	 que	 sobrevivem	 entre	 o	 Lu-
xemburgo	 e	 a	 Suíça.	 Um	 segundo	
lote	migrou	para	as	 linhas	do	Norte	
de	 França,	 e	 à	 partida	 da	 estação	
de	Paris-Nord	 irrigam	 toda	a	 região	
até	à	fronteira	com	a	Bélgica,	subs-
tituindo	 as	 velhinhas	 BB	 16000,	
entretanto	 retiradas	 de	 serviço.

Finalmente,	as	restantes	loco-
motivas	 foram	 agrupadas	 em	 Saint	
Lazaire,	 a	 estação	 parisiense	 que	
serve	 a	 Normandia.	 Daí,	 efectuam	
todos	 os	 comboios	 em	 direcção	 a	
Rouen	e	Le	Havre,	quase	todos	ope-
rados	com	composições	reversíveis,	
tendo	essas	locomotivas	sido	prepa-
radas	para	essa	situação.	Além	des-
tes	comboios,	partilham	a	 linha	Pa-
ris	 –	Cherbourg	 com	as	BB	26000.

Estas	locomotivas,	apesar	dos	
mais	de	40	anos	que	já	têm,	continu-
am	 a	 gozar	 uma	 jovialidade	 pouco	
comum,	o	que	aliás	está	bem	paten-
te	na	fiabilidade	da	série,	que	conti-
nua	perto	do	topo	no	ranking	da	fia-
bilidade	das	 locomotivas	europeias.	
Sem	 dúvida	 um	 caso	 de	 sucesso.

Depois	 da	 incursão	 no	 Les-
te	 de	 França,	 ainda	 aproveitámos	
os	 fantásticos	 descontos	 na	 SNCF	
para	viajarmos	até	Marselha,	subin-
do	 depois	 por	 Toulouse	 até	 Paris,	
onde	 um	 avião	 low	 cost	 nos	 espe-
rava	 para	 o	 regresso	 a	 Lisboa.	Va-
leu	bem	a	pena,	ainda	conseguimos	
ver	aquilo	que	foi	a	grande	epopeia	
das	 BB	 15000	 nos	 comboios	 rá-
pidos	 de	 Paris	 para	 Metz	 e	 Stras-
bourg.	 Autênticas	 páginas	 doura-
das	da	 tracção	 ferroviária	 francesa.

TGV Paris Est - Strasbourg, na rampa de Loxeville
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A 15003 em decoração TEE com 
um Metz - Paris

Frankfurt - Paris com a locomotiva 
alemã 181-204, já em solo francês

As novas missões das  15000: 
comboio push-pull Le Havre - 
Paris, a chegar à capital francesa
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Nos	 dias	 de	 hoje,	 a	 degradação	
tomou	 conta	 da	 zona	 envolvente	
da	estação,	sendo	que	já	por	várias	
vezes	surgiram	 rumores	sobre	uma	
possível	 demolição	 do	 edifício	 por	
parte	 da	 REFER,	 para	 que	 nesse	
local	surgisse	um	simples	abrigo	de	
apeadeiro...	mas	com	as	obras	para-
das	todo	o	troço	contínua	na	“corda	
bamba”.
No	início	da	vida	da	Linha	da	Bei-

ra	Baixa,	o	seu	traçado	não	era	para	
ter	tido	ligação	à	cidade	da	Guarda,	
mas	sim	ir	ligar	à	Linha	da	Beira	Alta	
junto	 de	 uma	 localidade	 chamada	
Monte	 Barro.	 Ainda	 começaram	 a	

construção	 para	 a	 referida	 ligação,	
mas	depois	foi	alterada	para	a	Guar-
da,	tal	como	hoje	a	conhecemos.	O	
antigo	projecto	foi	então	aproveitado	
para	caminho	municipal	que,	ao	con-
trário	da	linha,	ainda	hoje	é	usado.
Junto	da	zona	da	antiga	estação,	

é	possível	observar	o	túnel	que	divi-
de	uma	paisagem	de	um	vale	mag-
nífico,	e	nos	faz	entrar	no	Barracão	
vindo	da	Covilhã,	onde	outrora	exis-
tia	um	grande	movimento	comercial.	
Com	uma	extensão	de	398	metros,	
que	 se	 desenvolve	 entre	 os	 PK	
205.970	e	206.368,	o	 túnel	do	Bar-
racão	 é	 uma	 estrutura	 centenária,	

que	 data	 de	 1885,	 construída	 em	
alvenaria	de	granito,	que	evolui	em	
alinhamento	recto	entre	o	emboqui-
lhamento	norte	e	o	terço	final	da	sua	
extensão	com	um	traçado	em	curva.
Na	 minha	 juventude,	 as	 1550’s	

eram	as	rainhas	da	Beira	Baixa,	pas-
sando	 cinco	 vezes	 para	 cada	 lado,	
todos	os	dias.	Nos	dias	de	semana,	
por	 volta	 das	 18h30,	 chegava	 um	
mercadorias,	que	muitas	vezes	ma-
nobrava	vagões	para	o	armazém	da	
CUF	ou	no	cais,	para,	no	dia	seguin-
te,	os	camiões	da	Viúva	Monteiro	fa-
zerem	o	transporte	para	o	Sabugal,	
que	dista	trinta	quilómetros	da	esta-

Longe vão os tempos em que, aproveitando o facto do meu pai ser electricista de baixa tensão da 4º área 
da CP, com sede na estação da Guarda, viajava frequentemente pela Linha da Beira Baixa, numa altura 

em que o movimento ferroviário era completamente diferente dos dias de hoje, até porque o troço Covilhã – 
Guarda continua encerrado ao tráfego desde 2009, esperando por melhores dias.

António Fonseca

Vários

A Allan Vip já no longínquo ano de 2007 

António Gonçalves

“esTação da minha vida”
sabuGal / barracão
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ção.
Era	este	o	comboio	que	abastecia	

toda	a	zona	da	raia	 fronteiriça	com	
encomendas	e	produtos	alimentares	
vindos	da	capital.	Abastecia	também	
um	armazenista	de	cereais	e	 fruta,	
os	 “Tracanas”,	 que	 mandavam	 vir	
de	comboio	batata	nova	do	Algarve	
e	adubos	directos	da	Quimigal,	entre	
outros	produtos.	Também	eram	car-
regados	vagões	de	castanha	prove-
niente	 da	 nossa	 zona	 para	 todo	 o	

país,	para	além	de	outras	mercado-
rias.	Ao	sábado	de	manhã,	passava	
também	o	comboio	da	areia	para	ser	
descarregada	na	estação	da	Guar-
da	 e	 que,	 ao	 fim	da	 tarde,	 rumava	
de	novo	ao	sul.	Também	as	1400’s	
passavam	por	vezes	na	zona,	mas	
mais	esporadicamente
Desde	que	me	conheço	que	 isto	

era	o	tráfego	“normal”	até	ao	fatídi-
co	dia	do	acidente	de	Alcafache.	A	
partir	desse	dia	de	1985	a	estação	

O antigo armazém da CUF, no ano de 2010 já sem a linha IV 

Diagrama	da	estação	do	Sabugal,	já	com	a	localização	do	armazém	da	CUF

“renasceu”	em	 termos	de	movimen-
tos	 e	 permitiu-me	 visualizar	 alguns	
dos	 comboios	 que	 só	 tinha	 visto	
circular	por	estes	 lados	em	sonhos.	
Pena	não	ter	na	altura	acesso	a	uma	
câmara	fotográfica	como	hoje	temos	
em	 qualquer	 local	 onde	 estejamos.	
Lembro-me	 de	 acordar	 e	 ver	 da	 ja-
nela	 do	meu	 quarto	 um	movimento	
louco	 de	 comboios,	 pois,	 com	 a	 Li-
nha	 da	 	 Beira	 	 Alta	 cortada,	 todos	
os	comboios	completos	de	transpor-
te	 de	 automóveis,	 e	 vários	 tipos	 de	
mercadorias	tinham	de	seguir	o	seu	
caminho	para	a	fronteira	de	Vilar	For-
moso.	Até	o	Sud-Express	por	ali	pas-
sou	e	parou	à	espera	de	cruzamento	
com	Regionais	ou	mercadorias.	Infe-
lizmente	até	um	comboio	de	socorro	
por	 ali	 teve	 passar,	 num	 momento	
nunca	 visto	 por	mim	 anteriormente.	
Foi	provavelmente	a	semana	da	vida	
da	 estação	 com	 mais	 movimento	
desde	a	sua	construção.
Mas	na	década	de	‘90	o	movimen-

to	 quase	 que	 se	 extinguiu	 e	 quase	
tudo	 foi	 desaparecendo.	 O	 cais	 foi	
derrubado	 para	 se	 transformar	 em	
plataforma	de	carregamento	de	ma-
deira	de	onde	a	Portucel	teve	a	pos-
sibilidade	 de	 expedir	 centenas	 de	
vagões	Ealos	com	madeira	de	pinho	

António Gonçalves
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e	 eucalipto	 e	 que	 passado	 pouco	
tempo	 (cerca	 de	 um	 ou	 dois	 anos)	
abandonou,	 deixando	mais	 pobre	 o	
nosso	 património	 ferroviario.	 Mais	
uns	 tempos	 passaram	 e	 efectuou-
-se	 o	 levantamento	 da	 via	 de	 cru-
zamento	e	das	linhas	para	a	CUF	e	
para	o	 cais.	Depois	de	 tanta	 vida	e	
de	tanta	variedade	no	transporte	de	
passageiros,	 “apareceu”	 uma	 Allan	
0300	 (primeiro	 em	 estado	 “original”	
e	 finalmente	nos	últimos	 tempos	as	
renovadas	 0350’s),	 que	 começou	 a	
fazer	 a	 ligação	 entre	 a	 Covilhã	 e	 a	
Guarda	 na	 década	 de	 90,	 a	 quem	
apelidamos	na	altura	de	“princesinha	
do	agreste”,	por	influência	da	novela	
“Tieta	 do	 Agreste”	 que	 passava	 na	
RTP1.
Tenho,	pois,	muito	orgulho	na	mi-

nha	aldeia,	 pois	ela	 cresceu	graças	
ao	 comboio	 e	 a	 sua	 estação.	 Hoje		
em	 dia,	 está	 tão	 abandonada	 que	
até	me	custa	ver	as	suas	fotografias,	
mas	estas	são	elucidativas	de	tudo	o	
que	se	modificou	à	sua	volta;	agora,	
a	 estação	 permanece	 quase	 aban-
donada,	 não	 tendo	 ninguém	 para	
olhar	por	ela	como	ela	olhou	por	nós.	
Antigamente	 chegaram	 a	 existir	 no	
Barracão	(entre	o	café	do	meu	avó,	
tabernas	e	mercearias)	nove	estabe-
lecimentos,	dos	quais	cinco	junto	da	
estação.	
Infelizmente	 tudo	muda,	 e	 a	mu-

dança,	 até	 ver,	 não	 foi	 proveitosa	
para	a	aldeia	do	Barracão,	que,	com	

A antiga balança em 2010, que tanto serviu nas descargas de mercadoria na linha III

Movimento de comboios tipico da Beira Baixa na década de 80, neste caso na estação de Caria

o	fim	dos	transportes	alternativos,	fi-
cou	para	alguns	ainda	mais	longe	do	
resto	 do	 país.	Alguns	 desses,	 que,	
tal	 como	 eu	 se	 habituaram	 a	 ver	
passar	 os	 comboios	 durante	 toda	
uma	vida,	vivem	agora	apenas	das	
lembranças	desses	dias,	que	entre	
alegrias	e	tristezas	traziam	uma	ou-
tra	vida	à	aldeia.
Depois	 deste	 resumo	 mais	 sen-

timental,	 vamos	 então	 ao	 modelis-
mo.	Felizmente	a	nossa	memória	é	
bem	melhor	que	qualquer	máquina	
de	 filmar	 ou	 fotográfica,	 pois	 capta	
tudo	–	até	mesmo	os	mais	 íntimos	
sentimentos.	É	por	isso	que	a	minha	

memória	 não	 está	 ainda	 apagada	
e	 nela	 só	 vão	 ficar	 as	 boas	 recor-
dações	 como	estas	 que	 agora	 vou	
descrever.	 Através	 dela	 e	 com	 re-
curso	a	uma	maquete	vou	recordar	
o	que	de	bom	se	passou	nesta,	que	
é	a	estação	da	minha	vida	e	meu	re-
fúgio	dos	tempos	difíceis,	 local	que	
ainda	 hoje	 costumo	 visitar	 quando	
vou	ver	os	meus	pais,	e	que	na	altu-
ra	de	decisões	difíceis	surge	no	meu	
pensamento.
Esta	 foi	a	 forma	de	manter	 viva,	

pintada	 e	 bonita	 a	 minha	 estação,	
pois	ela	está	situada	num	 lugar	de	
destaque	na	minha	maquete.	Como	

João Marques

António Gonçalves
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a	mão	do	homem	alterou	profunda-
mente	 todo	 o	 ambiente	 em	 redor,	
baseei-me	na	minha	memória	e	ten-
tei	recordar	o	que	vivi	durante	muitos	
anos.	 Reproduzi	 ao	 máximo,	 apro-
veitando	alguns	dos	pormenores	de	
que	ainda	me	lembro.
Aqui	fica	“exposto”	o	me	foi	possí-

vel	fazer,	apesar	de,	com	muita	pena	
minha,	 não	 ter	 ainda	 material	 CP,	
pois	na	escala	N	não	é	fácil	encontrar	
esse	mesmo	 tipo	 de	material.	Além	
disso,	o	diesel	é	ainda	mais	compli-
cado	 de	 arranjar,	 ainda	 para	 mais	
sendo	o	meu	favorito.	Ora,	para	mim,	
só	as	diesel	têm	o	verdadeiro	poder	
e	ouvir	o	rugido	dos	seus	motores	a	
puxar	é	algo	que	em	fascina.	Por	isso	
mesmo	o	meu	material	circulante	por	
agora	é	DB,	sendo	o	mais	acessível	
no	mercado.	No	entanto,	 com	algu-
ma	imaginação	tenho	a	certeza	que	
gostar	do	meu	 trabalho.	As	 fotogra-
fias	 da	maquete	 dividem-se	 entre	 a	
infra-estrutura	propriamente	dita	e	o	
dia-a-dia	 da	 estação	 na	 década	 de	
‘80,	da	qual	 tenho	melhores	memó-
rias.
Junto	 das	 fotografias	 segue	 um	

pequeno	 texto	 tentando	 demonstrar	
o	mais	fielmente	possível	a	acção	e	
toda	a	movimentação	que	vi	e	vivi	na	
antiga	estação	do	Sabugal,	mais	tar-
de	despromovida	a	apeadeiro	e	hoje	
simplesmente	 abandonada	 e	 só	 no	
planalto	beirão.

Mais uma composição na partida da estação

Vista do lado Sul, com a sua respectiva balança, faltando o aro do gabarit

Vista do lado Norte vindo da Guarda

Todas	as	fotos	de	modelismo	são	
da	autoria	de	António	Fonseca.



cais de embarque

26

Na realidade...

Na realidade...

António Gonçalves

António Gonçalves
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Os	 mercadorias	 do	 fim	
da	 tarde	 eram	 a	 minha	
perdição,	 mas	 também	
por	 ser	 filho	 de	 ferroviário	
muito	 conhecido	 entre	 os	
maquinistas,	 deixavam-me	
andar	 na	 cabine	 da	 1550,	
enquanto	 manobravam	 os	
vagões,	para	a	CUF	e	para	
o	cais.

Esta	 foto	 simboliza	 apenas	 e	 não	
representa	a	realidade	dos	vagões	
que,	mais	 ou	menos	 uma	 vez	 por	
mês,	apareciam	na	estação	vindos	
no	 mercadorias,	 das	 oficinas	 do	
Entroncamento	 carregados	 de	 lixo	
para	ser	descarregado	na	lixeira	da	
CP	que	existia	ao	PK	199.6,	com	um	
pequeno	 ramal.	 Era	 transportado	
para	o	local	com	uma	dresine.

A	 entrada	 de	 um	 regional	
para	 carregar	 os	 seus	
passageiros	e	deixar	alguns,	
como	era	habito	pela	manha.

Num	ultimo	rugir	sairam	da	minha	
estação	 para	 nunca	 mais	 voltar	
os	mercadorias,	 e,	mais	 tarde	 	 os	
regionais,
É	com	muita	tristeza	que	falo	nisso,	
pois	na	vida	tudo	acaba.	E	eu	como	
já	mencionei,	fui	um	sortudo:	nasci	
na	data	certa	para	ver	o	que	era	o	
transporte	 de	 caminho-de-ferro	 o	
que	ele	movimentava.
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Lisboa – Madrid – Lisboa

Como	 se	 viu	 em	Abril,	 em	 1992	
existiam	 dois	 comboios	 diários	
entre	 Lisboa	 e	Madrid,	 o	 “Lusitânia	
Expresso”,	 diurno,	 e	 o	 “Talgo-
Luís	 de	 Camões”,	 nocturno.	 Em	
2002,	 ambos	 os	 comboios	 haviam	
sido	 fundidos,	 formando	 o	 “Talgo-
Lusitânia	 Comboio	 Hotel”.	 Este	
comboio	funcionava	com	carruagens	
Talgo	 mas,	 ao	 contrário	 do	 que	 se	
sucedia	com	o	“Luís	de	Camões”,	o	
material	motor	não	era	integralmente	
fornecido	 pela	 Renfe,	 com	 as	 352	
e	 as	 353	 a	 estarem	 à	 beira	 da	
reforma:	 locomotivas	 da	 CP	 (neste	
caso,	 locomotivas	 da	 série	 2600	
até	 ao	 Entroncamento	 e	 1900/30	
daí	 em	 diante)	 levavam	 o	 comboio	
de	 Santa	Apolónia	 até	 Valencia	 de	
Alcántara,	 onde	uma	333	da	Renfe	
se	encarregava	de	 levar	o	comboio	
até	 ao	 destino.	 À	 semelhança	 do	

anterior	 “Talgo”,	 este	 também	 era	
um	 comboio	 nocturno,	 com	 serviço	
de	 restaurante	 e	 bar	 e	 carruagem-
camas.
O	 “Talgo-Lusitânia	 Comboio	

Hotel”	 partia	 de	 Santa-Apolónia	 às	
22h01,	 parava	 na	 Gare	 do	 Oriente	
e	detinha-se	durante	15	minutos	no	
Entroncamento,	 para	 recepção	 de	
passageiros	 provenientes	 do	 Norte	
e	 mudança	 de	 locomotiva.	 Parava	
ainda	em	Abrantes	e	Marvão-Beirã,	
antes	 de	 nova	 paragem	 de	 quinze	
minutos,	para	mais	uma	mudança	de	
material	motor.	No	território	espanhol,	
tinha	 paragens	 em	 San	 Vicente	 de	
Alcántara,	 Cáceres,	 Navalmoral	 de	
la	Mata	e	Talavera	de	la	Reina,	para	
chegar	a	Madrid-Chamartín	às	8h23,	
7h23	 nos	 relógios	 portugueses	 –	
9h24	 depois	 de	 sair	 de	 Lisboa.	 O	
comboio	Madrid	–	Lisboa	tinha	hora	
de	 saída	 da	 estação	 madrilena	 às	
22h45	 locais,	 tinha	 26	 minutos	 de	

paragem	em	Valencia	de	Alcántara,	
cinco	em	Marvão-Beirã	e	dezassete	
no	 Entroncamento,	 chegando	 a	
Santa	Apolónia	às	8h15.

Lisboa – Paris – Lisboa

Houve	alterações	 importantes	no	
serviço	entre	Lisboa	e	Paris	nestes	
dez	 anos.	 Para	 começar,	 a	 mais	
importante	 foi	 que	 o	 “Sud-Express”	
deixou	 de	 ir	 até	 Paris,	 limitando-se	
a	ficar	na	fronteira	hispano-francesa.	
Daí	 em	diante,	 os	 passageiros	 que	
quisessem	 ir	 até	 à	 capital	 francesa	
teriam	 de	 fazer	 o	 transbordo	 para	
comboios	TGV.	Outra	questão	 foi	o	
desaparecimento	 do	 Internacional	
que	se	efectuava	durante	os	meses	
de	 Verão.	 Por	 último,	 deixou	 de	
existir	 ligação	 directa	 entre	 o	 Porto	
e	 a	 Pampilhosa,	 o	 que	 implicava	
que	 os	 passageiros	 nortenhos	 que	
quisessem	 viajar	 para	 Paris	 teriam	

Com este último capítulo, conclui-se esta série de artigos em que se deu uma pequena retrospectiva aos 
horários de há dez e vinte anos atrás. Falta apenas olhar aos comboios de ligação a outros países que se 
efectuavam há dez anos atrás.

o Passado dos horários - serviço inTernacional (2002)
Carlos Loução Gabriel Lopes / José Fiães

Gabriel Lopes

Comboio Sud-Express atravessa a zona da barragem da Aguieira
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de	 apanhar	 um	 outro	 comboio	 até	
àquela	 estação	 e	 efectuarem	 o	
transbordo.	 Mantinha	 ainda	 muitos	
dos	 serviços	 disponibilizados	 –	
camas	 e	 couchettes	 climatizadas	
e	 serviço	 de	 restaurante	 e	 bar	 –	
mas	 já	 não	 efectuava	 serviço	 auto-
transportado.
A	partida	 era	 às	 18h01	de	Santa	

Apolónia,	 com	 uma	 locomotiva	
da	 série	 2600	 ou	 5600	 à	 cabeça,	
e	 tinha	 paragem	 comercial	 na	
Gare	 do	 Oriente,	 Entroncamento,	
Fátima,	 Pombal,	 Coimbra-B	 –	 onde	
se	 detinha	 por	 cinco	 minutos	 –	
Pampilhosa,	 Santa	 Comba	 Dão,	
Nelas,	 Mangualde,	 Celorico	 da	
Beira,	 Vila	 Franca	 das	 Naves,	
Guarda	e	Vilar	Formoso,	onde	tinha	
uma	 paragem	 de	 quinze	 minutos	
para	 troca	 da	 locomotiva,	 entrando	
em	cena	uma	333	da	Renfe.	Já	em	
território	 espanhol,	 o	 “Sud-Express”	
parava	em	Fuentes	d’Oñoro,	Ciudad	
Rodrigo,	 Fuente	 de	 San	 Esteban,	
Salamanca,	 Medina	 del	 Campo,	
Valladolid,	 Burgos,	 Miranda	 de	
Ebro,	Vitória,	San	Sebastian,	 Irún	e	
Hendaye,	onde	o	comboio	terminava	
a	 sua	 viagem,	 chegando	 às	 9h10	
locais	 (8h10	 portuguesas).	 Havia	
dois	TGV’s	a	darem	ligação	a	Paris:	
o	primeiro	saía	de	Hendaye	às	9h37,	
tinha	paragens	em	Biarritz,	Bayonne,	
Dax,	 Bordéus	 e	 chegava	 a	 Paris-
Montparnasse	 às	 15h	 francesas	
–	 praticamente	 20h	 depois	 do	
“Sud-Express”	 ter	 partido	 de	 Santa	
Apolónia;	 o	 outro	 saía	 de	 Hendaye	
às	 10h58	 e	 chegava	 à	 estação	
parisiense	às	16h20.	Para	apanhar	o	
“Sud”	para	Portugal,	quem	o	quisesse	
apanhar	 teria	 de	 apanhar	 o	 TGV	
em	 Paris-Montparnasse	 às	 15h55	
europeias,	 que	 chegava	 a	 Irún	 às	
21h27	–	de	referir	que,	à	semelhança	
do	comboio	“internacional”	de	1992,	a	
estação	de	partida	do	“Sud-Express”	
descendente	era	Irún,	não	Hendaye.	
O	comboio	partia	da	estação	basca	
às	 22h00	 (21h00	 nacionais),	 tinha	
uma	 paragem	 de	 perto	 de	 vinte	
minutos	 em	 Vilar	 Formoso	 para	 se	
proceder	à	mudança	de	 locomotiva,	
outra,	 mínima,	 de	 três	 minutos	 em	
Coimbra-B,	e	tinha	a	hora	prevista	de	
chegada	a	Santa	Apolónia	às	10h53	
–	o	que	dava	um	 tempo	de	viagem	
de	19h58	entre	Paris	e	Lisboa.

Porto – Vigo – Porto

Finalmente,	 falta	 olhar	 aos	
Internacionais	do	Norte.	Os	comboios	
que	circulavam	entre	o	Porto	e	Vigo,	
que,	 em	 1992,	 eram	 três	 comboios	

diários	e	por	sentido,	agora	haviam	
passado	a	ser	dois.	Também	houve	
uma	mudança	no	material	circulante	
afecto	a	este	serviço,	com	as	0600’s	
a	 serem	 substituídas	 pelas	 0450’s	
acabadinhas	 de	 remodelar.	 O	
primeiro	 Internacional	 por	 sentido	
partia/chegava	 a	 Porto-São	 Bento,	
ao	 passo	 que	 o	 outro	 tinha	 a	 sua	
origem/destino	 na	 estação	 de	
Campanhã.	 As	 partidas	 do	 Porto	
eram	às	7h40	 (de	São	Bento)	e	às	
19h04	 (de	 Campanhã).	 Efectuava	
paragens,	 do	 lado	 português,	 em	
Ermesinde,	Nine,	Viana	do	Castelo,	

Caminha,	 Vila	 Nova	 de	 Cerveira	 e	
Valença;	do	outro	 lado	da	 fronteira,	
e	após	uma	lenta	travessia	da	Ponte	
Internacional,	 efectuava	serviço	em	
Tuy,	Guillarey,	Porriño	e	Redondela	
de	 Galícia,	 chegando	 a	 Vigo,	
respectivamente,	às	12h06	e	23h14	
(menos	 uma	 hora	 em	 Portugal).Os	
comboios	 descendentes	 partiam	
de	 Vigo	 às	 8h25	 e	 14h00	 locais,	
para	 chegarem	 às	 10h50	 e	 16h09	
(o	primeiro,	hora	de	chegada	a	São	
Bento;	o	segundo,	hora	de	chegada	
a	Campanhã).

Comboio Sud-Express rumo a França, Entroncamento em 2005

José Fiães

Finalmente,	aqui	ficam	os	tempos	de	viagem	entre	Lisboa,	Porto,	Madrid	e	
Paris.

De Para Ligação
Tempos de Viagem

2002 1992

Lisboa

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

Talgo-Lusitânia	Comboio	Hotel 9h24 X

Paris
Internacional X 25h10
Sud-Express 19h59 27h13

Vigo Internacional 7h19 7h27

Porto

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

Talgo-Lusitânia	Comboio	Hotel 11h20 X

Paris
Internacional X 24h05
Sud-Express 18h50 26h03

Vigo Internacional 3h10 3h50

Nota: Na ligação a Vigo foi considerado o tempo mais rápido.
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Locomotiva 1408 com 
o comboio especial 
PTG, porto de Aveiro 
em 28 de Junho de 
2012

Pedro Mêda



charTers

31

Depois de, na última edição da Trainspotter, se ter feito uma retrospectiva ilustrada do que foi a última 
edição da reunião anual do Portuguese Traction Group, fica aqui um pequeno resumo do que foram estes 
quatro dias – relatados por quem viajou no comboio. 

A edição de 2012 ficou marcada, antes de mais, pelo adiamento que sofreu, por via da possibilidade de 
se poder incluir a 1805 e o Comboio Presidencial. Este atraso fez com que, em vez de este passeio decorrer, 
como habitualmente, no fim de Janeiro/início de Fevereiro, a ser recalendarizado para o final do mês de 
Junho. Todavia, a expectativa de poder contar com a única resistente da série 1800 ou com as carruagens do 
Presidencial, mais uma vez, acabou por gorar-se, com os clientes do PTG a viajarem, à semelhança do ano 
passado, numa composição de duas carruagens-salão de 2ª classe (22-40 024 e 22-40 045) com a carruagem 
de compartimentos de 1ª classe com bar (85-40 015) ainda ao serviço da CP-Regional. 

Carlos Loução / Carlos Pinto
João Cunha / João Joaquim
João Lourenço / Pedro Mêda
Sérgio Costa

Quinta, 28 de Junho

Neste dia, foi a 1408 a encarregue de traccionar o 
comboio. O comboio do PTG saiu do Entroncamento, 
rumo a norte e à Capital Europeia da Cultura 2012, 
Guimarães. Depois do almoço, a composição rumou 
ao Grande Porto e a Leixões. Mais uma inversão 
de marcha, e o comboio abalou rumo ao próximo 
destino, a Plataforma de Cacia. Com a ida ao Ramal 
do Porto de Aveiro efectuada, foi tempo de regressar 
novamente a Cacia, para se concluir o dia na estação 
de Coimbra-B.

Eram	 6h00	 quando	 o	 despertador	 começou	 a	 dar	
os	primeiros	sinais	de	vida.	Ao	segundo	round	tive	que	

lhe	mostrar	quem	manda	e	levantei-me.	Coisas	para	ali,	
coisas	para	acolá	e,	trinta	minutos	depois,	estava	a	tirar	
o	carro	da	garagem.	Chego	às	Devesas	e	já	são	precisas	
duas	voltas	à	pista	para	encontrar	um	dos	lugares	sem	
taxas	 de	 estacionamento	 associadas.	 A	 gare	 estava	
preenchida	 de	 passageiros.	 Olho	 de	 relance	 para	 a	
triagem	da	carga	e	parecia	um	deserto.	Apresso-me	em	
ir	comprar	o	bilhete	para	o	520,	pois	o	130	já	está	a	dar	
entrada	na	estação.	Metade	dos	passageiros	embarca	
neste	último	e	o	 restante	 faz-me	companhia	nas	cinco	
CoRail	 que	 compunham	 o	 520,	 que	 se	 apresentaram	
cinco	minutos	depois.

Num	instante	se	chega	a	Aveiro	e	os	poucos	lugares	
vazios	da	minha	carruagem,	rapidamente	se	preenchem.	
Chegados	a	Coimbra	 começa	a	 já	 habitual	 dança	das	
cadeiras.	“Porque	o	meu	lugar	é	o	27”,	diz	ele.	O	outro	

PTG 2012 Regular

Sérgio Costa

Itálico

Carlos Loução

1408 à passagem por Válega, tendo com destino o porto de Aveiro

Carlos Pinto
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Amarelos.	 Começamos	 a	 virar	
amarelos.	Não	me	estava	a	lembrar	
de	nada	que	seguisse	à	nossa	frente.	
Eventualmente	 algum	mercadorias,	
presumi	que	se	tratasse	do	48898	da	
Takargo	que	passava	em	Aveiro	seis	
minutos	antes	do	PTG.	Num	destes	
amarelos,	 o	 Convel	 faz	 aterrar	 a	
composição.	Quase	todos	metem	a	
cabeça	de	fora	para	tentar	perceber	
o	 que	 se	 passou.	 Stop	 &	 Go	 e	 lá	
vamos	 nós	 outra	 vez,	 admirados	
por	 nos	 depararmos	 com	 conjunto	
de	trabalhadores	que	efectuavam	a	
limpeza	do	talude.

Pouco	mais	de	meia-hora	depois,	
começa-se	a	descer	para	entrar	no	

túnel	 de	 Espinho.	 Confesso	 que	 é	
empolgante	 fazê-lo	 com	 a	 cabeça	
de	 fora.	 A	 velocidade	 é	 reduzida	
e	 dá	 para	 apreciar	 o	 espanto	 dos	
passageiros	 na	 plataforma	 que	
aguardavam	 uma	 coisa	 qualquer…	
tudo	 menos	 oitenta	 cabeças	 de	
fora	de	um	comboio.	Aqui,	 começo	
a	olhar	para	o	horário	e	perceber	o	
atraso	 acumulado.	 Já	 lá	 vão	 doze	
minutos	e	temos	urbanos	na	frente.

À	passagem	por	Miramar,	vejo	os	
primeiros	 entusiastas	 empoleirados	
num	pequeno	monte	de	terra	a	bater	
as	chapas	à	passagem	do	especial.	
Levantam	 a	 mão	 e	 acenam	 tão	
rápido	quanto	correm	para	dentro	do	

A primeira etapa da viagem: Entroncamento-Guimarães... passagem por Francelos

Pedro Mêda

João Joaquim

1408 à chegada ao porto de Aveiro

ficou	 de	 pé	 uns	minutos	 sem	 dizer	
mais	 nada.	Senta-se	mais	 à	 frente.	
E	 tem	 de	 trocar	 uma	 vez	 mais.	 O	
revisor	 vem	 dar	 a	 segunda	 volta.	
Confirma	 e	 volta	 a	 confirmar	 os	
bilhetes	vendidos	online.	

No	 minuto	 certo,	 chegamos	 ao	
Entroncamento.	 Já	 lá	 estava	 um	
grupo	 de	 ingleses	 na	 plataforma	
à	 espera	 que	 a	 composição	
manobrasse.	Vejo	a	1408	à	cabeça	
das	 três	carruagens.	Então	não	era	
a	1413?	Dizem-me	que	 teve	algum	
problema	 de	 última	 hora	 e	 a	 1408,	
que	 chegou	 com	 o	 Lusitânia,	 nem	
tempo	 teve	 para	 ser	 lavada	 (como	
tinha	sido	a	13…).	Foi	atestar	e	toca	
a	manobrar.

Fui	 levantar	o	meu	bilhete	PTG	
de	quatro	dias	e	saudar	alguns	velhos	
amigos	 que	 são	 batidinhos	 nestas	
viagens.	 Arrumei	 a	 mochila	 num	
dos	 compartimentos	 da	 carruagem-
cafetaria	e	pus	a	máquina	fotográfica	
a	tiracolo.	O	comboio	13841	estava	
pronto	 a	 partir	 e	 a	 luz	 verde	 vê-se	
no	sinal	situado	no	chão.	Com	todos	
dentro	 das	 carruagens,	 lá	 se	 deu	
início	a	mais	um	PTG.

A	 marcha	 estava	 feita	 para	 ser	
sempre	a	andar	até	Coimbra-B	e	aí	
sermos	 ultrapassados.	 Encostados	
em	Coimbra-B,	 lá	 surge	o	511	com	
quatro	 ou	 cinco	minutos	 de	 atraso.	
Até	dava	para	andar	sempre,	pensei	
eu	cá	para	mim.

Sinal	verde	outra	vez	e	Coimbra	
fica	para	trás.	Seguiram-se	Souselas	
e	 Pampilhosa,	 Mealhada	 e	 Curia.	
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carro.	Por	certo,	vão	tirar	fotos	mais	
à	frente.

Gaia,	 General	 Torres	 e	 Porto-
Campanhã.	 O	 pessoal	 da	 cafetaria	
pediu	 para	 abastecer.	 Carregaram	
gelo,	 águas,	 bifanas	 e	 cerveja.	
Foram	 precisos	 dez	minutos.	 Eram	
12h22…	 o	 urbano	 para	Guimarães	
deveria,	por	certo,	estar	já	nos	túneis,	
pois	 partia	 aos	 25.	 O	 sinal	 estava	
verde	para	o	nosso	e	lá	seguimos	à	
frente	do	urbano.

Sempre	 a	 rolar,	 Rio	 Tinto,	
Ermesinde,	 São	 Romão	 e	 logo	 a	
seguir,	 outra	 vez	 o	 mesmo	 grupo	
de	 fotógrafos	 que	 estava	 atrás	
em	 Miramar.	 ‘Sítio	 esquisito	 para	
fotografar’,	pensei	eu…	

Começamos	 a	 descer	 para	
Senhora	das	Dores	e	saltamos	para	

a	contra-via	antes	de	entrar	no	túnel	
da	Trofa.	Passamos	a	nova	estação	
e,	 na	 via	 ascendente,	 já	 o	 painel	
piscava,	 anunciando	 a	 entrada	 do	
urbano	para	Guimarães.	Este	estava	
mesmo	colado	atrás	de	nós.	

Estávamos	atrasados	e	a	atrasar	
os	 urbanos…	 ‘não	 vai	 ser	 fácil	 e	
ainda	 nos	 vão	 encostar	 algures	
por	aí’,	 julguei	eu.	Bem,	 foi	sempre	
a	 andar	 até	 Lordelo.	 Aí,	 tivemos	
que	 aguardar	 uns	 três	 ou	 quatro	
minutos	 para	 cruzar	 com	 o	 15161	
que	fazia	tabela.	Sinal	verde	e	siga	
pela	 sinuosa	 linha	 até	 Guimarães.	
Em	 Covas,	 outra	 vez	 o	 grupo	 de	
fotógrafos.	Persistentes.	

Entramos	 na	 estação	 de	
Guimarães	 com	 dezanove	 minutos	
de	atraso.	O	manobrador	destacado	
já	esperava	e	já	dava	as	indicações.	

No segundo dia, o PTG nas Caldas da Rainha

Ainda no norte, uma imagem invulgar... 1400 e Sorefames em Guimarães

Sérgio Costa

Sérgio Costa

O	pessoal	 saiu	 e	 apressou-se	para	
o	 restaurante	 combinado	 no	 outro	
lado	 da	 rua.	A	 locomotiva	 inverte	 e	
fecham-se	 as	 carruagens.	 Foi	 um	
almoço	 muito	 interessante.	 Gostei.	
No	 entanto,	 servir	 oitenta	 pessoas	
não	 seria	 fácil	 e	 ainda	 por	 cima,	
com	 horários	 a	 cumprir.	 A	 partida	
de	Guimarães	estava	marcada	para	
as	 15h00	 e	 dez	 minutos	 ainda	 se	
serviam	 os	 cafés	 no	 restaurante.	
Foi	 uma	 corridinha	 para	 dentro	
das	 carruagens,	 mas	 não	 deu.	 O	
controlador	ligou	ao	maquinista	mas,	
a	 faltar	 três	minutos	para	a	partida,	
ainda	havia	ingleses	a	comer	gelados	
na	 plataforma.	 Nada	 feito.	 Fecha	 o	
sinal	e	aguarda	pelas	15h36,	hora	de	
chegada	do	15166.

Um	minuto	mais	 cedo,	 chega	o	
urbano	vindo	do	Porto	e,	mal	liberta	
o	 circuito,	 temos	 verde.	 Siga	 para	
Leixões.	Depois	de	bem	almoçados,	
há	que	aproveitar	a	viagem.	A	sul	de	
Lousado,	 passamos	 por	 uma	 1960	
que	rebocava	um	único	Tdgs.	Seria	
talvez	o	57313	que,	naquele	dia,	não	
levava	nem	cimento	nem	Ealos	para	
Darque.

Aproximamo-nos	 de	 Ermesinde	
e	 temos	 meio	 minuto	 de	 paragem	
técnica.	 Serviu	 para	 entrar	 o	
manobrador	que	ia	auxiliar	a	inversão	
em	Leixões.	Desvio	do	Lidador,	São	
Gemil	e	depressa	nos	encontrámos	
a	 descer	 para	 Leixões.	 O	 grupo	
queria	 ir	mesmo	até	à	estação	mas	
estava	 difícil	 –	 as	 linhas	 estavam	
preenchidas	 com	 material	 para	 os	
TECO’s	do	fim	do	dia.	Ficámos	pela	
triagem	 e	 toca	 a	 inverter.	 Meia	 de	
atraso	 e	 partimos	 em	 direcção	 ao	
porto	de	Aveiro.

A	 carta	 impressa	 marcava	 dez	
minutos	de	paragem	em	Campanhã,	
mas	atendendo	ao	atraso,	 foi	parar	
e	 arrancar.	 Também	 ditava	 a	 carta	
que	 seriamos	 ultrapassados	 na	
Granja,	 o	 que,	 para	 mim,	 ali	 seria	
interessante,	 pois	 nunca	 encostei	
ali	 para	 ser	 ultrapassado	 enquanto	
circulava	 no	 sentido	 descendente	
–	mas	 lembrei-me	que	o	urbano	da	
Granja	e	o	atraso	podiam	mexer	com	
as	 coisas.	 E	 assim	 foi:	 passamos	
Granja	 sem	 paragem	 e	 só	 ficamos	
registados	nas	objectivas	de	dois	ou	
três	entusiastas	que	por	ali	estavam.

Na	 praia	 de	 São	 Félix	 estavam	
outros	 tantos	 entusiastas.	
Fotografias	 à	 brava.	 Fica	 sempre	
bem	o	registo	naquele	lugar.

Ao	aproximar	de	Esmoriz,	sente-
se	a	composição	a	abrandar.	E	não	
é	 que	 encostamos	 para	 sermos	



ali	 ultrapassados	 pelo	 128?	 Dez	
minutos	e	toca	a	andar.

Ao	 chegar	 à	 estação	 de	Cacia,	
abrandamos	 até	 nos	 determos.	
Entrou	 um	 segundo	 maquinista	
cuja	 função	 era	 indicar	 o	 caminho	
ao	 maquinista-titular,	 pois	 este	 não	
conhecia	o	ramal	do	Porto	de	Aveiro.	
Depois,	 foi	 sempre	 a	 andar	 até	 ao	
Terminal	do	Porto	de	Aveiro.	Ficamos	
nas	linhas	de	triagem	e	a	locomotiva	
inverteu.	Mais	coisa,	menos	coisa,	já	
só	tínhamos	dez	minutos	de	atraso.

Depressa	chegamos	novamente	
à	 Plataforma	 de	 Cacia,	 sem	 antes	
rever	as	belas	paisagens	das	salinas	
e	toda	a	zona	envolvente	da	Ria	de	
Aveiro.	

Na	 Plataforma	 encontravam-se	
cerca	 de	 uma	 dezena	 de	 vagões	
porta-contentores	 e	 uns	 outros	
tantos	 carregados	 com	 cimento	
em	 pacotão,	 um	 dos	 quais	 já	 com	
parte	 da	 carga	 descarregada.	 Isto	
era	 novidade	 para	 mim,	 pois	 já	 lá	
tinha	 visto	 tráfegos	 de	 contentores	
e	madeira,	operados	pela	CP	Carga	
e,	ainda,	contentores	com	cinzas	e/
ou	 petcoke	 operados	 pela	Takargo.	
Também,	 aparentemente	 por	 lá	
encostados,	 estão	 uns	 estrunfes	
Tranfesa	 azuis	 e	 prata.	 Dos	
comboios	de	mercadorias	previstos,	
não	 vimos	 nenhum.	 Nem	 o	 actual	
petcoke	 de	 Souselas	 para	 o	 porto	

de	Aveiro,	nem	o	cimento	para	este	
mesmo	destino.

Aproveitando	 a	 paragem	 em	
Aveiro	para	deixar	sair	o	manobrador	
que	 tinha	 entrado	 em	 Ermesinde,	
também	abandonei	ali	 a	 viagem	do	
PTG	e	depressa	fui	comprar	o	bilhete	
para	o	IC	de	Guimarães	que,	com	os	
seus	 cinco	 minutos	 de	 atraso,	 me	
permitiu	 embarcar	 no	 mesmo	 até	
Gaia.

Sexta, 29 de Junho

Para este segundo dia, voltou 
a ser a 1408 a figurar à cabeça 
da composição. Depois da saída 
de Coimbra-B, o PTG foi até às 
Caldas da Rainha. Com a pausa 
para a refeição dos viajantes 
efectuada, o comboio regressou 
ao Entroncamento – todavia, 
passando pelas linhas do Oeste, 
Sul, Alentejo e de Vendas Novas, 
tendo paragens para a fotografia 
nas Praias do Sado e no Poceirão.

Desta	vez,	fui	no	urbano	de	Suzão	
até	 Campanhã.	 Poucos	 minutos	
passavam	 das	 sete	 e	 já	 o	 parque	
do	 apeadeiro	 estava	 praticamente	
cheio.	 Duas	 UME	 faziam	 o	 serviço	
que	só	não	parou	em	Cabêda.

Em	 Campanhã,	 tirei	 o	 bilhete	

para	o	Alfa	até	Coimbra-B.	A	viagem	
é	 rápida	 e	 só	 dei	 pela	 passagem	
em	 sentido	 contrário	 de	 um	 dos	
expressos	 de	 contentores	 de	
Alcântara	para	Leixões	e	de	um	dos	
eixos	 entre	 Entrocamento	 e	 Gaia.	
Na	Plataforma	de	Cacia,	uma	1900	
manobrava	 um	 longo	 comboio	 de	
cimento	 e	 na	 Pampilhosa	 a	 1400	
andava	 a	 arrumar	 vagões	 numas	
das	linhas	da	Beira.

Em	Coimbra-B,	já	a	composição	
estava	quase	pronta.	O	revisor	tinha	
confirmado	a	limpeza	das	carruagens	
mas	faltava	papel	higiénico.	Curioso	
apontamento,	não?	Mas,	pelos	vistos,	
as	 senhoras	 não	 tinham	 instruções	
para	 abastecer	 as	 casas	 de	 banho	
com	papel	–	somente	toalhitas	para	
secar	 as	 mãos.	Assunto	 entretanto	
resolvido	e	aproximou-se	a	hora	de	
partida.	

Ouve-se	 nos	 altifalantes	 da	
estação	que	o	comboio	Intercidades	
proveniente	 da	Guarda	 circula	 com	
dez	 minutos	 de	 atraso.	 Como	 só	
o	 iriamos	 perseguir	 até	 Alfarelos,	
ainda	 pensei	 que	 nos	 deixassem	
ir	 à	 frente.	Não.	Ainda	 tivemos	que	
deixar	 um	 regional	 entrar	 e	 sair	 no	
seu	percurso	entre	o	Entroncamento	
e	Coimbra	e	só	depois	obtivemos	um	
verde.	 Lá	 fomos	 uns	minutos	 atrás	
do	IC,	mas,	mal	chegamos	perto	de	
Pereira	 do	 Campo,	 já	 começamos	
a	 virar	 os	 amarelos	 deixados	 pelo	

Carlos Loução

Já no segundo o dia, o PTG descia à península do Setúbal... ainda com a 1408
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pararmos	 à	 entrada	 de	 Campolide,	
vínhamos	 quase	 que	 em	 paralelo	
com	 uma	 UQE	 vermelha.	 Ora	 nós	
passávamos	ao	 lado	dela	 enquanto	
esta	 parava	 numa	 estação,	 ora	 ela	
passava	 por	 nós	 imediatamente	 a	
seguir.

Trancadas	 casas	 de	 banho	 das	
carruagens,	 lá	 prosseguimos	 sobre	
o	Tejo.	Acreditem	mesmo:	de	 janela	
aberta	é	outra	coisa!	

Na	 margem	 sul,	 deveria	 ser	
sempre	 andar	 até	 Praias	 do	 Sado,	
mas	algures	ou	antes	ou	depois	de	
Coina,	 parámos.	 Saía,	 literalmente,	
pó	 pela	 frente,	 algures	 junto	 à	
locomotiva.	 Aparentemente,	 um	
extintor	 foi	 descarregado.	 O	 revisor	
inteirou-se	 da	 situação	 e	 seguimos	
viagem.	

À	 passagem	 por	 Penalva,	 o	
comboio	carregado	com	Volkwagens	
já	 estava	 pronto	 para	 seguir	 à	
nossa	 cauda	e	depressa	 chegamos	
a	Praias	 do	Sado.	A	estação	não	é	
particularmente	 interessante,	 nem	
sequer	 estava	 a	 composição	 bem	
colocada	 ao	 sol	 para	 uma	 sessão	
de	 fotografias;	 no	 entanto,	 os	 vinte	
minutos	de	paragem	permitiram	que	
os	 entusiastas	 tomassem	 algumas	
notas	 dos	 vagões	 e	 locomotivas	
estacionadas	–	e	sabem	como	isto	é,	
todos	os	pormenores	contam.

De	 seguida,	 surgia	 um	
cruzamento	em	Vale	da	Rosa	com	o	
mesmo	“Auto-Europa”	que	entretanto	
já	tinha	feito	a	sua	volta	e	rapidamente	
passámos	 por	 Águas	 de	 Moura	 e	
chegamos	 ao	 Poceirão.	 Mais	 uma	
sessão	 de	 fotos	 em	 vinte	 minutos	
e,	 visivelmente	 cansados	 de	 tantos	
quilómetros,	foi	uma	questão	de	nos	
deixarmos	 levar	 ao	 Entroncamento	
sem	passar	ou	cruzar	nada	na	Linha	
de	Vendas	Novas.	

Chegados	 ao	 Entroncamento,	 a	
CP	Carga	informa	que	disponibilizava	
a	1947	ou	a	1908	para	o	dia	seguinte.	
O	 grupo	 acabaria	 por	 escolher	 a	
1947.

Sábado, 30 de Junho

Para sábado, ficou reservada 
a ida ao Leste e a Badajoz. E aqui 
houve uma alteração de planos, 
pois o que estava previsto era 
que fosse uma 1960 a efectuar 
os comboios deste dia; mas a 
máquina acabaria por ser trocada, 
sendo a 1944 a escolhida para fazer 
o vaivém entre o Entroncamento e 
Badajoz, com paragens em Torre 
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IC.	 Entretanto,	 passa	 em	 sentido	
contrário	 o	 48898	 e,	 como	 tal,	
ao	 chegar	 a	 Alfarelos,	 já	 não	 foi	
necessário	esperar	pelo	cruzamento	
deste.	 Umas	 fotografias	 aqui	 e	
outras	ali	e	seguimos	marcha	até	à	
Amieira	 depois	 de	 ter	 recebido	 um	
modelo	de	anulação	de	cruzamento,	
que	 –	 claro	 está	 –	 não	 aconteceu	
com	 o	 regional	 6453,	 suprimido	 à	
data.

Oeste	 abaixo,	 foi	 sempre	 a	
andar	até	Leiria,	onde	o	manobrador	
nos	 recebe	 à	 agulha	 de	 bandeira	
amarela	e	nos	desvia	para	uma	linha	
oposta	 ao	 edifício	 de	 passageiros.	
“Mandei-vos	 para	 aqui	 para	 vos	
poder	 controlar	 melhor”	 dizia	 o	
agente	na	estação.	Tabela	portanto	
e	respectivo	cruzamento	com	a	1944	
e	seu	cimenteiro	64633	destinado	à	
Plataforma	de	Cacia.

Cerca	 de	 quarenta	 minutos	
depois,	entravamos	na	estação	das	

Caldas	 da	 Rainha.	 O	 povo	 saiu	 à	
procura	 do	 almoço	 e	 a	 locomotiva	
recuou	 para	 abastecer	 do	 precioso	
líquido,	 assim	 como	 as	 carruagens	
que	foram	abastecidas	de	água	para	
os	lavabos.	Entretanto,	uma	jornalista	
da	‘Gazeta	das	Caldas’	entrevistava	
alguns	dos	participantes	 ingleses	e	
alguns	 entusiastas	 aproveitavam	
para	 tirar	 mais	 umas	 fotografias	 à	
composição	–	que,	por	ali,	não	se	vê	
há	alguns	anos.

Almoçados	e	 relaxados,	 deu-se	
início	 à	 segunda	 etapa	 do	 dia	 que	
nos	 iria	 levar	 ao	 Entroncamento	 –	
mas	digamos,	pela	volta	grande.	O	
cruzamento	 com	 o	 regional	 6407,	
previsto	para	as	Caldas,	foi	alterado	
para	 o	 Bombarral	 e	 nesta	 estação	
a	paragem	foi	rápida.	Até	Lisboa	foi	
sempre	 a	 andar.	Parámos	 em	Mira	
Sintra-Meleças	 uns	 minutos	 até	
encontrar	uma	vaga	no	canal	horário	
e	 lá	 fomos.	Já	não	me	 lembro	bem	
desde	 onde,	 mas	 pouco	 antes	 de	
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No terceiro dia, entre Santa Eulália e Elvas, o PTG nº13853 rumava a Badajoz
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das Vargens (à ida), Elvas (à volta, 
para o almoço) e Santa Eulália-A 
(à volta)1.

Mal	 cheguei	 à	 plataforma,	 uma	
surpresa:	1944.	A	mesma	que	tinha	
cruzado	 no	 dia	 anterior	 em	 Leiria	
com	 o	 cimenteiro	 para	 o	 Porto	 de	
Aveiro.	Ora	bem,	 lá	 vamos	nós	até	
Badajoz.	

Começou	 a	 chuviscar	 logo	 à	
saída	 do	 Entroncamento	 e,	 algures	
perto	de	Almourol,	um	eventual	erro	
de	baliza	do	Convel	faz	a	composição	
aterrar.	Diz	o	revisor	“temos	que	nos	
despachar	 daqui,	 pois	 aqui	 eles	
roubam	as	jantes”.

Abrantes	 e	 um	 modelo	 que	
informava	 que	 Torre	 das	 Vargens	
estava	aberta.	A	chuva	e	as	nuvens	
pareciam	 ter	 ficado	 para	 trás.	
Iniciava-se	 a	 viagem	 pelo	 Leste	
e	 logo	 à	 saída	 de	 Abrantes,	 outro	
erro	 de	 baliza…	 sempre	 que	 isto	
acontecia,	eu	pensava	para	mim	‘lá	
foi	a	1944’.	Surgiam	mesmo	apostas	
em	qual	quilómetro	iria	a	1944	pedir	
socorro.	 Ao	 longo	 do	 percurso,	
uma	 quantidade	 significativa	 de	
entusiastas	 fotografava	 e	 assistia	 à	
passagem	desta	composição,	agora	
anormal,	para	aqueles	lados.

Conversa	 aqui	 e	 conversa	 ali	 e	
nem	damos	que	estávamos	parados	
ao	 sinal	 de	 entrada	 da	 Torre	 das	
Vargens.	 O	 sinal	 estava	 fechado.	
Supostamente	não	haveria	nada	pra	
cruzar	aquela	hora,	mas	com	o	sinal	
fechado	 e	 com	 a	 estação	 aberta,	
bem…	 lá	 poderia	 surgir	 qualquer	
coisa	não	prevista.	Mas	não,	ao	fim	
de	uns	longos	minutos,	o	agente	da	
estação	 veio	 à	 locomotiva	 informar	
da	 avaria	 do	 sinal.	 Perdemos	 uns	
largos	 minutos	 aqui	 e,	 na	 estação,	
ainda	nos	esperavam	quinze	minutos	
para	uma	sessão	fotográfica.	

O	 Leste	 é	 o	 Leste….	 Sempre	
a	 andar	 e	 só	 podemos	 apreciar	
as	 imensas	 pastagens	 entre	 dois	
dedos	de	conversa.	O	tempo	passa	
depressa.	 Quando	 demos	 por	 ela,	
estávamos	 a	 descer	 para	 Elvas.	
Chegados	a	esta	estação,	outra	vez	
pó	 e	 fumo,	mas	 desta	 vez	 de	 uma	
das	 carruagens.	 Talvez	 um	 cepo	
mais	 persistente,	 julgo	 eu.	 Achei	
curioso	 foi	 o	 comentário	 do	 agente	
da	 estação:	 “isso	 não	 arde!	 Para	
além	do	mais,	estou	aqui	sozinho	e	
não	dá	 jeito	 nenhum	que	 isso	 arda	
agora!”.	Acrescentou	 ainda	 “vou	 ali	
fechar	 a	 PN	 e	 dou	 a	 partida	 de	 lá,	
pode	ser?”.	A	caminho	de	Badajoz,	a	
uma	velocidade	lenta,	lá	fomos.	A	via	

não	permite	mais.	
Em	Badajoz,	houve	 tempo	para	

fotografar	 a	 composição	 enquanto	
esta	manobrava	e	ainda	deu	para	ir	
comprar	uns	caramelos.

De	 regresso	 ao	 Condado,	
novamente	 os	 estonteantes	 30	
km/h	 até	 Elvas.	 Toda	 a	 gente	 fora	
das	 carruagens,	 pois	 está	 na	 hora	
do	 almoço.	 Dois	 autocarros	 levam	
o	 povo	 até	 ao	 centro	 de	 Elvas	 e	
duas	horas	depois	já	estavam	todos	
prontos	para	partir	de	Elvas	de	volta	
ao	Entroncamento.	

O	aviso	de	gado	bovino	na	linha	
entre	os	PK	251	e	249	mantinha-se	
e	as	vacas	 também…	à	procura	do	
buraco	da	vedação,	pobres	bovinos.

O	 grupo	 tinha	 pedido	 uma	
paragem	em	Santa	Eulália	para	uma	
sessão	 de	 fotografias	 e	 assim	 que	
a	 composição	 livrou	 o	 calço	 da	PN	
abrandou	 até	 parar	 e	 quem	 gosta	
de	 pressionar	 o	 obturador	 correu	
para	 o	 melhor	 lugar.	 O	 sol	 estava	
no	 sítio	 certo.	 “Sr.	 Maquinista?	 Sr.	
Maquinista?	 Só	 um	 jeitinho	 mais	 à	
frente!”.	

O	revisor	pergunta	“Então	não	era	
para	parar	em	Santa	Eulália-A?	É	o	
que	vem	na	carta!”	Pois,	razão	tinha,	
mas	o	grupo	pediu	Santa	Eulália	–	só	
que,	à	data	da	elaboração	da	carta,	
esta	já	não	constava	como	paragem.

Mais	 à	 frente,	 o	 cepo	 da	
carruagem	 do	 meio	 voltava	 a	 dar	
sinais	 de	 querer	 ser	 a	 estrela	 do	
dia	 e,	 na	 estação	 de	 Portalegre,	 o	
maquinista	imobilizou	a	composição	
para	 verificar	 as	 respectivas	
condições	 e	 alguns	 de	 nós	
aproveitámos	 para	 dar	 o	 gosto	 ao	
dedo:	mais	uma	fotografia.

Pelo	 caminho,	 inúmeros	
entusiastas	 a	 derreter	 as	
oportunidades	 de	 tirar	 umas	
cartuchadas	ao	comboio.	Cheguei	a	
contar	onze	na	passagem	superior	à	
entrada	da	Torre	das	Vargens,	cada	
um	a	tentar	o	melhor	ângulo.

Ao	descer	para	entrar	na	estação	
de	Ponte	de	Sor,	o	mesmo	problema	
da	carruagem	e	outra	paragem	não	
prevista.	 Entusiasta	 que	 se	 preze	
não	pode	perder	uma	oportunidade	
para	 ir	 bater	 uma	 chapa	 e	 assim	
fizemos.

Depressa	 estávamos	 a	 entrar	
em	 Abrantes	 e,	 mais	 uma	 vez,	 o	
mesmo	 erro	 de	 baliza,	 no	 mesmo	
sítio.	Não	estava	 fácil!	O	agente	da	
REFER	 mal	 se	 via	 (pois	 as	 novas	
fardas	 azuis,	 quanto	 a	 mim,	 não	
facilitam!)	mas	lá	estava	ele	no	cais.	

“Correu	 bem?”	 pergunta	 ele.	 “Vá!	
Boa	viagem!”,	acrescentou	ele.

Já	 debaixo	 do	 arame,	 parecia	
que	 ia	 ser	 sempre	 a	 andar	 e	
rapidamente	 entramos	 na	 ponte	
da	 Praia	 do	 Ribatejo.	 Na	 estação,	
um	 mercadorias	 para	 o	 Fundão	
aguardava	o	cruzamento.	Um	fechar	
de	 olhos	 ou	 dois…	 e,	 estávamos	
no	 Entroncamento.	 Mais	 um	 dia	
terminado.

Domingo, 1 de Julho

No último dia, foi à 1962 
que coube a tarefa de levar as 
três carruagens. Após sair do 
Entroncamento, a composição foi 
até ao Porto de Sines, via Linha de 
Vendas Novas, com photo-stop em 
Alcácer do Sal (o que significou 
que, depois do fim dos regionais 
e do desvio dos Intercidades 
pela Variante de Alcácer, aquela 
estação voltou a ter um comboio 
de passageiros nas suas linhas). O 
regresso, via Variante de Alcácer 
e ponte sobre o Tejo, incluiu 
uma paragem em Canal Caveira 
para tomada de refeição dos 
participantes no passeio, mais 
uma photo-stop, desta feita na 
Gare do Oriente, para se concluir 
a viagem e o passeio na estação 
do Entroncamento.

Domingo,	quarta	e	última	etapa.	
Para	 mim,	 a	 mais	 apetecida,	 pois	
uma	 oportunidade	 inédita	 –	 para	
mim,	 claro	está!	 –	de	 ser	 rebocado	
por	 locomotiva	 da	 série	 1960,	 a	
segunda	da	série	neste	caso.	

O	 inspector	de	tracção	convida-
me	 para	 subir	 à	 cabina	 minutos	
antes	 da	 partida	 e	 assim	 disfrutar	
de	 uma	 sensação	 única.	 Prontos	
para	 a	 partida,	 lá	 fomos	 nós.	 Não	
foi	preciso	muito	para	só	se	ouvir	o	
ensurdecedor	 ruído	 da	 fantástica	
e	 gigante	 ventoinha	 da	 1962…	
ainda	para	mais,	situada	do	mesmo	
lado	 que	 o	 sentido	 de	 marcha.	
Já	 não	 me	 lembro	 bem	 onde,	 um	
qualquer	 sinal	 ludibriou	 o	 Convel	
e	 pára	 tudo.	 “Aterrámos…”	 dizem	
na	 cabina.	 De	 volta	 à	 marcha	 e,	
antes	 de	 chegamos	 ao	 Setil,	 o	
regulador	 comunica	 via	 rádio-solo:	
“Sr.	Maquinista,	ali	ao	quilómetro	x,	
que	 se	 passou?”	 O	 maquinista	 lá	
deu	a	explicação	técnica	e	depressa	
chegamos	ao	Setil.	Ali,	o	maquinista	
muda	 a	 frequência	 do	 rádio-solo.	
Duas	 gaitadas,	 potentes	 –	 diga-se	
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A 1944 a chegar a Badajoz

de	 passagem	 –	 e	 os	 pombos	 que	
se	banhavam	ao	sol	na	ponte	foram	
todos	afugentados.

Ao	 longe	 e	 olhando	 para	 trás,	
ainda	 na	 Linha	 do	 Norte,	 vinha	
um	 carvoeiro	 do	 Pego	 que	 nos	 iria	
perseguir	até	Sines.	Muge,	Agolada,	
São	 Torcato….	 Quase	 por	 todo	 o	
lado	 se	 admiravam	 os	 locais	 por	
ver	 um	 comboio	 de	 carruagens	 por	
ali	 passar.	 Ainda	 para	 mais,	 com	
cabeças	de	 fora	das	 janelas!	Não	é	
todos	os	dias	que	se	pode	levar	com	
o	 bafo	 do	 escape	 de	 uma	 1960	 na	
cara.

Vidigal	 e	 estávamos	 no	 final	
da	 Linha	 de	 Vendas	 Novas.	 Um	
duplo	amarelo	e	um	erro	de	Convel	
outra	 vez.	 Aterrámos	 a	 uns	 metros	
daquela	passagem	superior,	mesmo	
na	Concordância	de	Bombel.	Nesta,	
não	 estava	 ninguém	 a	 fotografar…	
aliás,	 não	 consegui	 ver	 ninguém	 a	
fotografar	na	Linha	de	Vendas	Novas.	
Comentava-se	 isso	 mesmo	 dentro	
da	cabina.	“Esperem	até	à	Linha	do	
Sul	e	já	vão	ver!”	acrescentei	eu.

Depois	 de	 passar	 a	 estação	
de	 Bombel,	 o	 rádio-solo	 volta	 a	
ser	 usado	 para	 comunicar	 o	 erro	
de	 baliza.	 A	 comunicação	 estava	
difícil.	 Tentou	 novamente	 mas	
nada.	Ao	 passar	 por	 São	 João	 das	
Craveiras,	 o	 regulador	 liga	 de	 volta	
e	 só	 percebi,	 mais	 ou	 menos,	 isto:	
“Não	 compreendido.	 Se	 perguntam	
se	 vai	 ser	 sempre	 a	 andar,	 sim,	 é	
sempre	andar	e	despachem	que	têm	
o	 IC	 de	Évora	 atrás.	 Se	 estão	 com	
algum	 problema,	 avisem	 o	 agente	
no	Poceirão	ou	usem	o	telemóvel	de	
serviço.	Terminado.”

Lá	 chegamos	 ao	 Poceirão	 e	 o	
caminho	 já	 estava	 feito	 para	 nós,	
para	Sul	e	ainda	para	o	IC	de	Évora	
para	Lisboa.

A	primeira	paragem	na	Linha	do	
Sul	seria	em	Alcácer	do	Sal	para	outra	
sessão	de	 fotografias.	Assim	que	 lá	
chegamos,	 para	 além	 dos	 disparos	
na	 máquina	 fotográfica,	 disparei	
também	sobre	uma	das	bifanas	que	
a	 cafetaria	 já	 disponibilizava.	 Isto	
de	ser	entusiasta	de	fim-de-semana	
também	requer	energias!

Mais	 à	 frente	 e	 depois	 de	 ter	
passado	 a	 nova	 bifurcação	 da	
Variante	 de	 Alcácer,	 o	 regulador	
volta	a	comunicar	e	informa	que	um	
segundo	 maquinista	 aguardava	 em	
Canal	 Caveira,	 portanto	 tínhamos	
lá	 que	 parar.	 Atendendo	 ao	 atraso	
e	 à	 supressão	 de	 um	 comboio	 de	
mercadorias,	 não	 efectuaríamos	
a	 paragem	 em	 Grândola:	

João Cunha
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prosseguiríamos	 então	 até	 Canal	
Caveira.	 A	 paragem	 técnica	 em	
Ermidas-Sado	também	fora	anulada,	
pois	 era	 ali	 que	 estava	 prevista	 a	
entrada	 do	 segundo	 maquinista,	
que,	a	propósito,	tinha	como	função	
indicar	 o	 caminho	 ao	 maquinista-
titular.

Ali	 resguardados,	 o	 sinal	 verde	
acendeu	 na	 direcção	 de	 Lisboa.	 O	
que	 vinha	 por	 lá?	 Os	 entusiastas	
acomodaram-se	 na	 ponta	 do	 cais	
para	 fotografar.	Surge	o	 IC	de	Faro	
que	saúda	os	entusiastas	com	duas	
buzinadelas.

Toda	a	gente	outra	vez	dentro	das	
carruagens	 e	 uma	 outra	 buzinadela	
para	 anunciar	 a	 partida,	 não	 vá	
alguém	 estar	 distraído	 algures.	
O	 itinerário	 marcava	 verde	 até	 à	
entrada	de	Ermidas-Sado,	onde	um	
duplo	 amarelo	 anunciava	 o	 desvio	
para	a	Linha	de	Sines.

O	 segundo	 maquinista	 ia	
fornecendo	 algumas	 indicações,	
nomeadamente,	 a	 localização	 dos	
sinais	 ou	 as	 rampas	 que	 surgiam	
no	percurso	e	entre	muita	conversa,	
chegamos	à	renovada	Raquete.	Dali	
ao	Porto	de	Sines	foi	um	tirinho.

Parados	 junto	 a	 um	 dos	 cones	
(presumo	que	sirvam	de	marcações	
para	 os	 maquinistas	 manobrarem	
os	 vagões	 do	 carvão)	 numa	 das	
linhas	do	Porto	de	Sines,	não	se	via	
vivalma.	 Então?	 Ninguém	 nos	 veio	
receber?	Ao	 fundo,	 lá	 apareceu	 um	
agente	 da	 REFER	 e	 indicou	 como	
efectuar	 a	manobra	 de	 inversão	 da	
locomotiva.

Os	 participantes	 aproveitavam	
para	 fotografar	 a	manobra	 e	 a	 rara	
oportunidade	de	ver	uma	composição	
de	 locomotiva	 mais	 carruagens	
por	 aquelas	 bandas.	 Finalizada	 a	
manobra,	entra	o	carvoeiro	vazio	que	
nos	vinha	a	fazer	companhia	desde	o	
Entroncamento.

Tudo	 pronto	 e	 siga	 de	 volta	 a	
Canal	 Caveira.	 A	 subida	 da	 Linha	
de	 Sines	 é	 sempre	 entusiasmante,	
pese	embora	o	pouco	peso	das	três	
carruagens.	 Ao	 longe	 vislumbra-se	
o	 castelo	 de	 Santiago	 do	 Cacém	 e	
uma	valente	rampa.

Resguardados	 em	 Canal	
Caveira,	 os	 participantes	 neste	
evento	 distribuíram-se	 pelos	
restaurantes	da	nacional.	Eu	fui	atrás	
do	revisor.	Normalmente,	eles	sabem	
qual	 a	 melhor	 escolha.	 Em	 cheio!	
Uma	 considerável	 bifana	 no	 meio	
de	duas	fatias	de	pão	alentejano…	e	
tinham	Super	Bock!!	
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A 1962 em direcção a Sines, Canal Caveira

Imagem pouco comum... 1960 em Canal Caveira

Carlos Loução

Sérgio Costa

Uma	hora	depois	e	já	estávamos	
a	 sair	 da	 estação	 e	 a	 percorrer	 o	
caminho	 da	 nova	 variante.	 Ali,	 os	
fotógrafos	 também	 eram	 muitos.	
Assim	 como	 nas	 passagens	
superiores	 do	 Lousal	 e	 Canal	
Caveira.

Águas	 de	 Moura	 surge	 e	
mais	 uma	 passagem	 pelo	 troço	
actualmente	 só	 utilizado	 pelos	
mercadorias	 até	 Praias	 do	 Sado.	
O	 regulador	 surge	 no	 radio-solo	 a	
indicar	 uma	 paragem	 técnica	 em	
Coina	 para	 deixar	 sair	 o	 segundo	
maquinista.

No	 Pragal,	 a	 carta	 impressa	
impunha	um	minuto	de	paragem	para	
assinalar	a	mudança	de	velocidade,	
mas	a	carruagem	do	meio	 também	
voltava	a	 dar	 sinais	 de	 vida.	Desta	
vez,	 aparentava	 estar	 a	 dificultar	

a	 passagem	 do	 ar	 comprimido.	
O	 maquinista	 voltou	 à	 cabina	 e	
seguimos	 viagem	 até	 voltarmos	 a	
imobilizar	 em	 pleno	 tabuleiro.	 O	
maquinista	teve	que	voltar	a	verificar	
os	 tubos.	 Novamente	 em	 marcha	
e	 já	 com	 uns	 minutos	 de	 atraso,	
fomos	 saudados	 por	 inúmeros	
entusiastas	 que	 aproveitaram	 o	
domingo	de	 tarde	para	 ir	 fotografar	
uma	1960	com	carruagens	a	passar	
por	 Campolide	 ou	 em	 plena	 Gare	
do	 Oriente.	 Nesta	 última	 estação,	
o	grupo	tinha	pedido	uma	paragem	
que	 alguns	 dos	 participantes	
pudessem	ali	terminar	o	seu	passeio	
e	 regressar	 ao	 aeroporto.	 O	 sinal	
estava	 verde,	 mas	 a	 plataforma	
cheia	de	passageiros	que	aguardam	
o	 IC	 para	 Guimarães	 que	 deveria	
de	surgir	imediatamente	atrás.	Uma	
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senhora	 pergunta	 “este	 pára	 em	
Santarém,	 senhor?”	 “Não,	 senhora.	
Este	é	directo	ao	Entroncamento.”

Iniciámos	aqui	um	contra-relógio	
para	 ganhar	 todos	 os	 minutos	
possíveis	 ao	 IC.	 “Iniciámos”	 como	
quem	 diz…	 eu!	 Se	 encostássemos	
para	ceder	passagem	ao	IC,	a	minha	
ligação	 a	 este	 no	 Entroncamento	
estava	 condenada.	 Por	 tabela,	 só	
tinha	cinco	minutos	após	a	chegada	
do	 comboio	 especial.	 Bilhete	 para	
casa	 já	 tinha	 comprado,	 portanto,	
era	 só	 mesmo,	 talvez,	 mudar	 de	
plataforma.

Ao	passar	a	zona	da	Azambuja,	a	
minha	ansiedade	aumentou.	Se	nos	
mandam	pela	via	lenta,	 já	sei	o	que	
me	 destina.	Mas	 não,	 foi	 sempre	 a	
andar.	 Chegados	 ao	 Setil,	 um	 sinal	
amarelo.	 ‘Ai,	 ai…’	 pensei	 eu.	 Tinha	
acabado	 de	 passar	 em	 sentido	
contrário	 da	 “Lili”	 com	 o	 rótulo	
“Intercidades”	 na	 frente,	 portanto,	
seria	 para	 sermos	 ultrapassados	
ali.	 ‘Hum?	 Contra-via?’	 Sim,	 fomos	
encaminhados	 para	 a	 contra-via.	 O	
regulador	 avisa	 pelo	 radio-solo	 que	
“existe	 uma	 agulha	 aos	 saltos”	 na	
zona.	Bem,	se	estava	aos	saltos	para	
nós,	também	deve	estar	para	o	meu	
IC,	portanto,	até	está	a	correr	bem.	

Ao	 chegar	 às	 proximidades	 do	
Vale	 de	 Santarém,	 outro	 amarelo.	
Pelo	 menos	 aqui,	 não	 seria	 para	
encostar,	por	certo.	Um	outro	amarelo	
e	 mais	 uns	 minutos	 a	 acrescentar	
ao	 atraso.	 O	 maquinista	 contacta	
o	 regulador	 e	 este	 informa	 de	 uma	
avaria	num	sinal	mais	à	frente.	Bem,	
se	está	avariado	para	nós,	avariado	
para	o	IC	também	deve	estar,	pensei	
eu.

Por	 fim,	 cansados	 mais	
satisfeitos	 entramos	 na	 estação	 do	
Entroncamento.	 Cumprimentos	 aqui	
e	cumprimentos	acolá,	só	tive	tempo	
de	 ir	buscar	a	mochila	à	carruagem	
e	 chegar-me	 à	 plataforma	 central,	
pois	o	IC	de	Guimarães	já	surgia	ao	
fundo.

Depois,	 foi	 só	 deixar-me	 levar	
e	 encostar	 em	 Pombal	 para	 deixar	
passar	um	Pendular	mais	apressado	
e	só	me	lembro	de	acordar	depois	de	
Esmoriz.

Hoje em dia, e tendo em conta as 
circunstâncias que afectam a nossa 
ferrovia, estes passeios anuais do 
PTG são, verdadeiramente, uma 
lufada de ar fresco pelos nossos 
carris, com os seus comboios a 
enveredarem por sítios onde já não 
se viam composições de passageiros 
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há anos – ou composições de 
passageiros de locomotiva e 
carruagens, pelo menos. E, 
obviamente, surgem entusiastas e 
spotters de todos os pontos do país 
para fotografarem e/ou perseguirem 
as “marchas dos ingleses”. Gostaria 
de enviar um abraço a todos os 
participantes na “reunião anual”, 
quer aos viajantes nas carruagens, 
quer aos fotógrafos que gastaram 
tempo e dinheiro para imortalizarem 
e partilharem a passagem destes 
comboios um pouco por todo o 
seu percurso. No entanto, tenho de 
enviar um agradecimento especial 
às pessoas por detrás do Portuguese 
Traction Group, pela constante 
insistência em continuarem com 
estas circulações, mesmo contra 

tudo e contra todos, e fazendo votos 
que este não seja o último ano que 
nos brindam com a sua presença.

Cheers!

Notas:

1	 Com	 a	 eliminação	 da	 estação	 de	
Santa	 Eulália	 do	 mapa	 ferroviário	
nacional,	 o	 único	 sítio	 onde	 se	
podia	 fazer	 paragem	 comercial	 era	
no	 apeadeiro	 de	 Santa	 Eulália-A,	
ainda	dado	à	exploração	comercial.	
Todavia,	a	pedido,	a	composição	 lá	
se	deteve	nas	imediações	de	Santa	
Eulália.

Antes de entrar na Linha de Sines, a 1962 atravessa a zona das minas do Lousal

A paragem na ponte 25 de Abril, devido a problema técnico

Sérgio Costa

João Lourenço
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Locomotivas 1550’s 
no Entroncamento à 
espera de melhores 
dias, Junho de 2012

João Cunha
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Preservação 
da 

auTomoTora 
“abj 9304”

David Aguaded

David Aguaded

Versão Portuguesa
No	 passado	 dia	 18	 de	

Julho,	 a	 automotora	 “ABJ	 9304”,	
que	 se	 encontrava	 no	 Museu	
do	 Ferrocarril	 de	 Madrid,	 foi	
transportada	 para	 Mora	 la	 Nova	
(província	 de	 Tarragona)	 para	
procedererem	 à	 restauração	
da	 mesma,	 por	 parte	 da	 APPFI	
(Asociacion	 por	 la	 Preservacion	
del	Patrimonio	Ferroviario).	

A	 duração	 da	 viagem	 foi	
de	 quase	 24	 horas,	 já	 que	 a	
circulação	 não	 podia	 ultrapassar	
os	 30	 km/h,	 uma	 vez	 que	 a	
automotora	 não	 possui	 freio.	
A	 tracção	 da	 composição	 foi	
assegurada	 com	 recurso	 à	
locomotiva	 269.604,	 mais	
conhecida	como	“a	gata”	ou	“gato	
Montes”	 e	 que	 está	 preservada	
por	parte	da	AAFM	(Asociacion	de	
Amigos	al	Ferrocarril	de	Madrid),	
à	qual	também	pertence	o	vagão	
“DD-	 8150”	 pintado	 nas	 cores	
“Estrella”.
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Embid de la Ribera

Rueda de Jalón

Ricla

Versão Espanhola
O	 pasado	 18	 de	 Xullo	 a	

automotora	 “ABJ	 9304”	 que	 se	
atopaba	no	Museo	do	Ferrocarril	
de	 Madrid	 a	 levaron	 a	 Mora	 la	
Nova	 (provincia	 de	 Tarragona)	
para	proceder	a	 restuaracion	por	
parte	 de	 APPFI	 (Asociacion	 por	
laPreservacion	 del	 Patrimonio	
Ferroviario).	

A	duracion	da	viaxe	fui	de	casi	
24	 horas	 xa	 que	 o	 comboio	 non	
podia	superar	os	30	km/h	por	non	
ter	freno	a	automotora.	A	traccion	
correu	 a	 cargo	 da	 269.604	mais	
coñecida	 coma	 “a	 gata”ou	 “gato	
Montes”	 que	 esta	 preservada	
por	 parte	 da	AAFM	 (	Asociacion	
deAmigos	al	Ferrocarril	de	Madrid)	
a	la	cual	tamen	pertence	o	vagon	
“DD-	 8150”	 pintado	 en	 colores	
“Estrella”.
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O	terminal	da	Bobadela	sucedeu	a	Beirolas	como	terminal	rodo-
-ferroviário	por	excelência	da	grande	
Lisboa,	 na	 ressaca	 do	 projecto	 da	
Expo98,	que	conduziu	à	extinção	do	
antigo	terminal	de	Beirolas.
Implantada	ao	quilómetro	12,1	da	

linha	 Lisboa	 –	 Porto,	 esta	 estação	
desenvolve-se	ao	longo	de	cerca	de	
2,5	quilómetros,	e	está	naturalmente	
dedicada	em	exclusivo	ao	tráfego	de	
mercadorias.
Construído	pela	CP,	este	 terminal	

poderá	em	breve	passar	a	ser	deti-
do	 pelo	 gestor	 de	 infra-estruturas,	
a	 REFER,	 liberalizando-se	 assim	 o	
seu	 acesso	 a	 todos	 os	 operadores	
autorizados	a	circular	na	nossa	rede	

ferroviária.	
O	 terminal	 tem	 um	 feixe	 de	 ex-

pedição,	 situado	 junto	 ao	 edifício	
de	 apoio,	 com	 seis	 vias,	 onde	 são	
normalmente	 formados	 todos	 os	
comboios	 com	 partida	 deste	 termi-
nal.	 Duas	 vias	 adjacentes	 servem	
ao	 parqueamento	 das	 locomotivas	
entre	serviços,	e	desde	há	cerca	de	
cinco	anos	existe	um	pequeno	ramal	
da	SPC,	 ligado	ao	 feixe	de	expedi-
ção,	que	conta	com	duas	vias.
Para	recepção	de	comboios,	o	ter-

minal	 da	 Bobadela	 conta	 com	 um	
feixe	de	recepção	com	cinco	vias,	si-
tuadas	perto	da	inserção	norte,	onde	
habitualmente	 ficam	 resguardadas	
composições	em	espera	para	serem	

colocadas	à	carga/descarga	nos	di-
versos	terminais	rodo-ferroviários	do	
complexo.
Existem	ao	todo	9	terminais	rodo-

-ferroviários	(9	linhas,	portanto),	com	
condições	optimizadas	para	as	lógi-
cas	de	transporte	multimodal,	e	com	
equipamento	apropriado	para	a	car-
ga	e	descarga	de	contentores	e	cai-
xas	móveis.
Os	 acessos	 ferroviários	 a	 todo	 o	

complexo	 apresentam	 condições	
diferentes	 nas	 suas	 inserções	 Nor-
te	 e	Sul	 na	 linha	 Lisboa	 –	Porto,	 o	
que	reflecte	aliás	volumes	de	tráfego	
expectável	 na	 altura	 da	 construção	
diferenciados,	e	que	os	anos	vieram	
a	provar	como	ajustados.	Com	efei-

Acesso ao fly-over

O terminal da Bobadela sucedeu a Beirolas como terminal rodo-
ferroviário por excelência da grande Lisboa, na ressaca do projecto da 
Expo98, que conduziu à extinção do antigo terminal de Beirolas.

Terminal de mercadorias da bobadela 

João Cunha

João Cunha
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to,	na	inserção	Norte	a	recepção	de	
comboios	faz-se	pela	via	descenden-
te	 lenta,	 sem	cruzamentos	de	nível	
com	 outras	 vias,	 e	 a	 expedição	 de	
comboios	para	Norte	faz-se	através	
de	um	fly-over	que	sobrevoa	as	vias	
lentas,	e	se	conecta	à	via	ascenden-
te	 lenta,	 também	sem	 cruzamentos	
de	nível.
Para	Sul,	existe	apenas	um	aces-

so.	Devido	a	este	 constrangimento,	
a	 recepção	 de	 comboios	 vindos	 de	
Sul	 faz-se	a	partir	de	qualquer	uma	
das	 quatro	 vias	 da	 linha	 do	 Norte	
neste	 local,	 havendo	 lugar	 aos	 ne-
cessários	 cruzamentos	de	 todas	as	
vias	que	existam	entre	a	via	onde	o	
comboio	circula,	e	o	terminal	da	Bo-
badela.
A	 CP	 Carga,	 único	 operador	 fer-

roviário	a	utilizar	actualmente	o	 ter-
minal,	 utiliza	 este	 terminal	 também	
como	 estação	 de	 concentração	 de	
mercadorias	 provenientes	 de	 diver-
sas	origens,	 aproveitando	assim	as	
características	 desta	 infra-estrutura	
que	 possibilitam	 a	 manobra	 e	 res-
guardo	 de	 composições	 longas,	 e	
durante	 períodos	 de	 tempo	 alarga-
dos.

Os tráfegos
Na	 actividade	 do	 terminal	 da	 Bo-

badela,	 destaca-se,	 como	 já	 men-
cionado,	a	concentração	de	tráfegos	
de	diversas	origens	e	com	destinos	
finais	 diversos,	 numa	 óptica	 de	 op-
timização	 da	 carga	 dos	 comboios	
em	circulação.	O	terminal	serve,	no-
meadamente,	 de	 plataforma	 girató-
ria	para	os	tráfegos	de	cereais	com	
origem	 em	 Santa	 Apolónia	 e	 com	
destino	 ao	 Ramalhal,	 mas	 também	
aos	movimentos	de	contentores	pro-
cedentes	do	porto	de	Lisboa	(Alcân-
tara-Mar	 e	 Santa	Apolónia),	 e	 com	
destinos/proveniências	 tão	 diversas	
como	Leixões,	Mérida	e	Setúbal.
Nos	 tráfegos	ancorados	no	 termi-

nal	da	Bobadela,	existe	uma	predo-
minância	quase	 total	dos	movimen-
tos	de	contentores	e	caixas	móveis.	
A	 única	 excepção	 a	 esta	 regra	 é	 a	
descarga,	 no	 terminal	 da	 SPC,	 de	
pasta	 de	 papel	 proveniente	 das	 fá-
bricas	 da	 Celtejo	 (sobretudo	 da	 de	
Ródão),	que	é	transportada	nos	va-
gões	His.
A	 maioria	 dos	 contentores	 movi-

mentados	 na	 Bobadela	 têm	 como	
destino	 ou	 proveniência	 o	 Terminal	
XXI,	em	Sines,	constituindo-se	neste	
caso	a	Bobadela	como	uma	espécie	
de	porto	seco	de	apoio	a	Sines,	para	

a	irrigação	da	capital.
Um	dos	tráfegos	mais	curiosos	do	

terminal,	 pela	 curtíssima	 distância	
percorrida,	é	a	carga	de	contentores,	
normalmente	vazios,	com	destino	ao	
terminal	de	contentores	de	Alcânta-
ra-Mar.	Este	tráfego	não	é	regular.
O	terminal	da	Bobadela	é	o	princi-

pal	 terminal	 português	para	o	 com-
boio	recentemente	posto	em	marcha	
pela	DB	Schenker,	 em	colaboração	
com	a	CP	Carga,	entre	a	Alemanha	
e	Portugal.	A	maioria	das	caixas	mó-
veis	são	descarregadas	do	comboio	
na	Bobadela,	cumprindo	o	trajecto	fi-
nal	por	camião,	sobretudo	em	direc-
ção	à	Auto-Europa,	na	margem	Sul	
do	Tejo.
Outro	 tráfego	 importante	 é	 o	 de	

contentores	com	destino	ao	terminal	

de	Contentores	de	Elvas,	que	repre-
senta	um	comboio	completo	por	dia	
útil	em	cada	sentido.	Também	repre-
sentando	habitualmente	um	comboio	
completo	por	dia	existe	o	tráfego	de	
contentores	entre	a	Soporcel	da	Fi-
gueira	da	Foz	e	a	Bobadela.	Os	con-
tentores	 viajam	 nos	 dois	 sentidos,	
sendo	vazios	no	sentido	Bobadela	–	
Soporcel	e	carregados	com	pasta	de	
papel	no	sentido	inverso,	destinados	
a	 transbordo	 rodoviário	 ou	 a	 distri-
buição	 por	 diversos	 terminais	 por-
tuários	 (como	 o	Terminal	 XXI)	 para	
exportação	por	via	marítima.
Além	disso	carregam-se	e	descar-

regam-se	 contentores	 de	 Leixões,	
São	Martinho	do	Campo	(mais	rara-
mente),	 Setúbal,	 Bilbau,	 Zaragoza,	
Madrid,	Barcelona	e	Tarragona.

 Inserção norte do Terminal

 Feixe de expedição
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Nesta	 edição	 vamos	 destacar	
uma	 automotora	 da	 série	

de	 automotoras	 diesel	 pioneiras	
em	 Portugal,	 a	 ME	 53.	 Esta	
automotora	 fez	 parte	 de	 um	 lote	
de	 cinco	 unidades	 construídas	
pelo	 Vale	 do	 Vouga	 entre	 1940	 e	
1947,	 com	 o	 objectivo	 de	 encurtar	
acentuadamente	 a	 distância	 entre	
Viseu	e	o	Porto.	
O	 processo	 de	 construção	 da	

primeira	 unidade	 da	 série	 iniciou-
se	a	 título	experimental,	a	partir	de	
um	 camião	 “Panhard”	 (à	 época	 já	
utilizado	há	anos)	e	o	sucesso	desta	
primeira	 unidade	 foi	 tal	 que	 em	
1943	nasceria	a	segunda	e	terceira	
unidade	da	série,	a	AMyf	102	e	103.	
Como	foram	construídas	a	partir	de	

sucata,	 existiam	 diferenças	 entre	
elas	-	a	ME	53,	em	particular,	ficou	
equipada	com	um	motor	“Herculos”,	
a	diesel.	
A	 ME	 53	 entrou	 ao	 serviço	 com	

o	 esquema	 de	 pintura	 amarelo,	
com	 faixa	 lateral	 azul,	 onde	 tinha	
destacado	 “Caminhos	 de	 Ferro	 do	
Vale	 do	 Vouga”.	 Foi	 inicialmente	
utilizada	nos	serviços	 rápidos	entre	
Viseu	 e	 Espinho,	 onde	 cumpria	
a	 função	 em	 3h20/3h30,	 contra	
as	 mais	 de	 6	 horas	 levadas	 pelas	
locomotivas	 e	 carruagens	 –	 era	
impressionante	 e	 assustadora	 a	
velocidade	 atingida	 nas	 curvas	 e	
contra-curvas	de	 raio	 inferior	a	100	
metros,	entre	Viseu	e	Sernada!
Em	 1945,	 fruto	 do	 já	 desgastado	

A ME53 invertendo o sentido de marcha em Sernada do Vouga, 23 de Fevereiro de 1969

cP me 53
Ricardo Ferreira Jeremy Wiseman / Ricardo Ferreira

Numeração UIC: 90 94 6 01 9053
Numerações prévias: VV AM 101 a 105,  
VV XE 101 a 105
Construtor: Ofic. de Sernada do Vouga
Data de construção: 1943
Comprimento: 8,720 m
Largura: 2,300 m
Altura: 2,875 m
Peso (ordem de marcha): 7,500 t
Lotação: 10 [1ª classe] + 15 [3ª classe]  
+ 5 [em pé]
Disposição dos rodados: 2A
Velocidade máxima: 89 km/h
Potência nas rodas: 90 Cv

Fontes: Revista Bastão Piloto nº164; 
Narrow Gauge Railways of Portugal.

Foto: Jeremy Wiseman
Digital.: Postal BVA

PrinciPais  caracTerisTicas

motor	original	 da	ME	53	 (que	 já	 se	
apoiava	sobre	uma	longa	carreira	em	
estrada)	 foi	 necessário	 proceder	 à	
remotorização	da	unidade,	passando	
a	 possuir	 um	 motor	 “Cadillac”.	
Mas	 em	 1948	 foi	 novamente	
remotorizada,	 de	 modo	 a	 manter	
uma	 motorização	 uniforme	 face	 à	
restante	série	–	motor	“Chevrolet”.
Em	1947	recebeu	nova	numeração	

e	com	isso	nova	pintura,	cor	de	vinho.	
Ao	longo	dos	anos	continuou	focada	
nos	 serviços	 rápidos	 entre	 Viseu	 e	
Espinho	 e	 com	 o	 passar	 dos	 anos	
estendeu-se	também	à	Linha	do	Dão	
e	 ao	 Ramal	 de	Aveiro.	 Durante	 os	
anos	60	passou	a	ostentar	a	cor	azul	
com	 faixa	vermelha	e	 já	na	década	
de	 70	 receberia	 a	 pintura	 com	 que	
terminou	 carreira,	 azul	 por	 toda	 a	
caixa.
Em	1972,	com	o	encerramento	da	

primeira	parte	do	Vouga,	entre	Viseu	
e	Aveiro,	a	ME	53	ficou	em	Sernada	
do	 Vouga,	 nos	 serviços	 entre	 esta	
estação	e	Espinho;	quando	o	Vouga	
reabriu,	 em	 1975,	 continuou	 a	
circular,	mas	agora	com	a	companhia	
das	automotoras	Allan.	Os	anos	iam	
passando,	muito	desgaste,	e	acabou	
por	ser	encostada	em	finais	dos	anos	
70,	ficando	logo	à	partida	reservada	
para	 museu.	 Nos	 anos	 90	 sofreu	
restauração	cosmética	em	Lousado,	
encontrando-se	 neste	 momento	 na	
secção	 museológica	 de	 Macinhata	
do	Vouga	com	pintura	azul.	

A ME 53 na secção museológica de Macinha do Vouga, 2009

Ricardo Ferreira
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IR Valença-Porto 
Campanhã à saída do 
túnel de Tamel, Junho 
de 2012

Ricardo Ferreira
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museu 
do 

brinquedo
 de seia

António Gonçalves

António Gonçalves

Em	Seia,	uma	das	principais		portas		
para	 	o	ponto	mais	alto	de	Portu-

gal	Continental	–	a		Serra	da	Estrela	–	
existe	um	museu	que	faz	sonhar	miú-
dos	e	graúdos:	o	Museu	do	Brinquedo.	

A	obra	nasceu	por	vontade	da	Câmara	
Municipal	de	Seia,	que	fez	uma	reco-
lha	de	cerca	de	8.000	brinquedos,	na-
cionais	e	estrangeiros,	do	mais	antigo	
ao	actual.

Os	comboios	em	miniatura	não	foram	
esquecidos,	 ou	 não	 fosse	 esse	 um	
brinquedo	 dos	 mais	 desejados	 em	
tempos	idos	pelos	miúdos,	e	que	ain-
da	 hoje	 fazem	 as	 delícias	 de	 muitos	
graúdos.	

O	 museu	 conta	 no	 seu	 espólio	 com	
uma	 maquete	 de	 caminho-de-ferro,	
em	ambiente	alemão,	com	uma	com-
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posição	de	locomotiva	diesel	e	vagões	
de	mercadorias	e	uma	outra	com	uma	
“vaporosa”	 a	 puxar	 duas	 carruagens,	
além	 de	 diversos	 vagões	 estaciona-
dos.	 O	 cenário	 completa-se	 com	 a	
existência	 de	 uma	 estação,	 um	 túnel	
e	 um	 sem	 número	 de	 elementos	 cé-
nicos	que	enriquecem	o	ambiente	da	
maquete.	

Podemos	 ainda	 ver	 nos	 diversos	 ex-
positores	alguns	comboios	de	brincar,	
bem	interessantes	e	engraçados.

De	salientar	a	existência	de	um	carro	
eléctrico	da	Carris,	feito	em	folha	me-
tálica	de	latas	de	conserva.

E	assim	vos	deixo	esta	pequena	des-
crição	do	que	podemos	ver	em	maté-
ria	de	modelismo	ferroviário	no	Museu	
do	Brinquedo	de	Seia.	Quanto	ao	res-
to	dos	brinquedos,	muito	mais	haveria	
para	 contar,	 mas	 assim	 iria	 perder	 a	
magia,	e,	assim,	lanço-vos	um	desafio:	
vão	até	lá	e	voltem	a	ser	crianças	por	
algum	tempo	como	eu	fiz…

Mais	informações	em:	

www.cm-seia.pt/index.php/museu-do-
brinquedo		
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No	 Museu	 Municipal	 de	 Carregal	 do	
Sal,	vai	ser	apresentada	a	exposição	

dos	130	anos	da	Linha	da	Beira	Alta.	Esta	
exposição	tem	novamente	como	objectivo	
destacar	a	importância	da	linha	no	contex-
to	da	região	onde	está	inserida,	com	parti-
cular	relevo	para	Carregal	do	Sal,	onde	o	
comboio	real,	fez	paragem	no	dia	da	inau-
guração	da	linha	a	03	de	Agosto	de	1882,	
com	o	rei	a	bordo.	A	exposição	irá	ter	início	
no	dia	4	de	Agosto,	às	10:30h.

www.faroldanossaterra.net

mounT railway maGazine

Foi	disponibilizado	on-line	uma	versão	em	digital	de	um	livro	acerca	
do	Caminho	de	Ferro	do	Monte,	 com	o	 título	 “Mount	Railway	

Magazine	 Special	 Edition	 1”.	 Esta	 obra	 conta	 com	 excelentes	
textos,	acompanhados	de	fotos	antigas,	relatando	a	história	deste	
caminho-de-ferro,	que	durante	várias	décadas	fez	parte	da	imagem	
da	ilha	da	Madeira.	Com	edição	de	Eugénio	Santos,	o	livro	prima	
pelo	excelente	trabalho	de	investigação

www.issuu.com/mountrailway/docs/mrmagazinese1
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...a idenTidade alenTejana

...uma marca “PorTuGuesa”

auTomoTora nohab

cusTa ver ParTir...

amanTes nosTálGicos...

Fotografias:
André Ferreira
BarreiroWeb.com
Carlos Afonso
José Ferreira
Nuno Morão


