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Um	percurso	errático.	Curvas	e	contra-curvas.	80	qui-
lómetros	que	pareciam	não	ter	fim.	Em	três	curtas	frases	
se	poderia	simplisticamente	descrever	o	Ramal	de	Cá-
ceres,	que,	no	passado	dia	15	de	Agosto,	juntou	o	seu	
nome	à	longa	lista	de	linhas	ferroviárias	desactivadas	no	
nosso	país.
No	caso	de	Cáceres,	o	adeus	é	definitivo.	Construído	

para	encurtar	a	distância	entre	as	duas	capitais	ibéricas,	
ficou	parado	no	tempo	antes	mesmo	da	inauguração.	No	
final	de	um	longo	e	tumultuoso	processo	negocial	entre	
Portugal	e	Espanha,	o	Lusitânia	abandonou	finalmente	
os	trilhos	que	percorreu	durante	décadas,	e	ficou	aberta	
a	via	para	finalmente	concretizar	uma	 ideia	antiga	–	o	
fecho	do	ramal.
Por	muito	que	me	doa	a	ideia	do	fecho	de	uma	linha	

ferroviária,	o	que	espantou	no	Ramal	de	Cáceres	foi	a	
resiliência	de	uma	 infra-estrutura	que	estava	condena-
da	ao	fracasso.	Atravessando	zonas	despovoadas,	sem	
particulares	fluxos	de	mobilidade	e	com	um	traçado	si-
nuoso	e	difícil,	o	milagre	parece	ter	sido	a	sobrevivência	
até	ao	século	XXI.
Nesta	edição	da	Trainspotter	 viajamos	então	até	ao	

Alto	 Alentejo,	 para	 revisitarmos	 este	 ramal	 onde	 não	
mais	 poderemos	 admirar	 a	 belíssima	 aproximação	 a	

Marvão,	nunca	perdendo	de	vista	os	tráfegos	mais	rele-
vantes	que	por	lá	passaram,	e	o	material	circulante	que	
se	 tornou	no	emblema	das	mais	 relevantes	 trocas	co-
merciais	por	via	férrea.
Por	 coincidência	 de	 calendário,	 no	mesmo	mês	em	

que	o	Ramal	de	Cáceres	fechou,	partiram	para	sempre	
as	últimas	automotoras	Nohab	que	sobreviviam	no	Bar-
reiro,	 à	 excepção	 da	museológica	 0111.	 Elas	 que	 tão	
bem	decoraram	o	ramal	até	meados	da	última	década!
Das	 Nohab	 guardo	 algumas	 das	 minhas	 memórias	

ferroviárias.	Nenhuma	automotora	me	proporcionou	via-
gens	 tão	agradáveis	e	um	prazer	 tão	grande	de	viajar	
à	descoberta,	com	as	 janelas	grandes	bem	abertas,	e	
saltitando	ao	sabor	das	 juntas	de	dilatação	do	sempre	
quente	Alentejo.
A	0111,	único	exemplar	 que	sobra	para	 contar	 uma	

história	 que	 se	 iniciou	 em	 1948,	 está	 infelizmente	 em	
mau	estado.	Seria	de	longe	o	melhor	veículo	para	o	Mu-
seu	ter	em	estado	funcional.	De	manutenção	fácil,	com	
custos	operacionais	baixos,	a	recuperação	da	0111	me-
recia	ser	elevada	a	prioridade	absoluta.	E	porque	não	
com	a	ajuda	de	 todos	os	entusiastas	com	vontade	de	
acrescentar	valor	ao	Museu	Nacional	Ferroviário?
Tal	 e	 qual	 como	as	 Joaninhas	nos	 seus	 tempos	de	

glória	–	o	nome	carinhoso	com	que	eram	apelidadas	as	
Nohab	por	ferroviários	e	entusiastas	–	esta	revista	mos-
tra-se	neste	número	pujante,	mesmo	versando	sobre	a	
mais	 frágil	das	redes	ferroviárias	da	Europa	Ocidental.	
Espero	que	apreciem	mais	este	número	da	Trainspotter,	
e	contamos	com	todos	os	leitores	para	continuar	a	cres-
cer	e	a	ir	cada	vez	mais	além	na	radiografia	aos	nossos	
caminhos-de-ferro.

João Cunha

José Sousa

ObRas de aRTe que fiCam paRa um dia ReCORdaR...
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IR Pocinho-Régua 
(com seguimento ao 
Porto) à entrada do 
túnel da estação de 
Vargelas, 02 de Agosto 
de 2012
 
Ricardo Ferreira
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lusiTânia abandOnOu O Ramal de 
CáCeRes
O	 encerramento	 do	 Ramal	 de	
Cáceres	 no	 dia	 15	 de	 Agosto,	
anunciado	no	início	desse	mesmo	
mês	pela	Refer,	ditou	a	alteração	
definitiva	de	trajecto	do	“Lusitânia	
Comboio	 Hotel”	 com	 destino	 a	
Madrid,	 passando	 a	 circular	 via	
Beira	Alta.	 Esta	 medida	 vem	 no	
seguimento	do	Plano	Estratégico	
de	 Transportes	 anunciado	 em	
Novembro	pelo	Governo	e	que	só	
agora	foi	concretizada.	
O	 serviço	 internacional	 para	
Madrid	 mantém	 as	 horas	 de	
partida	 e	 chegada	 às	 duas	
capitais,	 passando	 pelo	
Entroncamento	e	servindo	agora	
as	 estações	 portuguesas	 de	
Pombal,	 Coimbra,	 Mangualde,	
Guarda	e	Vilar	Formoso,	e	Ciudad	
Rodrigo,	 Salamanca	 e	 Ávila	 do	
lado	espanhol.
Em	 termos	 operacionais	 o	
comboio	 conta	 agora	 com	
tracção	 eléctrica	 assegurada	
pelas	 locomotivas	5600	em	 todo	
o	 percurso	 nacional.	 A	 tracção	
do	 lado	 espanhol	 é	 assegurada	
pelas	 locomotivas	 diesel	 334.	 A	
troca	 de	 tracção	 efectua-se	 em	
Vilar	Formoso.
Uma	 vez	 que	 a	 decisão	 de	

encerramento	 do	 Ramal	 de	
Cáceres	 foi	 comunicada	 com	
pouca	 antecedência	 e	 já	 havia	
bilhetes	vendidos,	a	CP	ofereceu	
um	serviço	de	táxi	alternativo	para	
os	 passageiros	 que	 já	 tinham	
adquirido	 o	 título	 de	 transporte	
para	 viagens	 com	 origem	 ou	
destino	nas	estações	que	ficaram	
sem	 este	 serviço	 –	 Abrantes	
e	 Marvão-Beirã	 em	 Portugal,	
Valência	 de	 Alcântara,	 San	
Vicente	 de	 Alcântara,	 Cáceres,	
Navalmoral	de	la	Mata	e	Talavera	
de	 la	 Reina	 em	 Espanha.	
Também	foi	concedida	a	hipótese	
aos	 clientes	 de	 desistirem	 da	
viagem,	tendo	direito	a	reembolso	
completo.
A	 operadora	 pública	 portuguesa	
anunciou	a	 intenção	de	criar	um	
serviço	que	estabeleça	a	 ligação	
entre	a	cidade	do	Porto	e	Coimbra	
para	ligação	ao	Lusitânia.	Para	o	
mês	 de	 Outubro	 ficou	 também	
anunciada	a	 junção	dos	serviços	
“Lusitânia	 Comboio	 Hotel”	 e	 do	
“Sud-Express”	 num	 só	 comboio	
em	parte	do	percurso,	 dividindo-
se	 posteriormente	 e	 seguindo	
cada	um	o	seu	destino	final.

REFORçO dO SERVIçO IBERIAn 
STEEl dA TAkARgO

O	 serviço	 "Iberian	 Steel"	 da	 Takargo	
(transporte	 siderúrgico	 internacional)	
contou	 com	 uma	 marcha	 extra	 no	
passado	 dia	 6	 de	 Setembro.	 Esta	
marcha	teve	origem	no	porto	de	Marín	
e	teve	como	destino	o	porto	de	Sevilha,	
sendo	idêntica	à	marcha	que	a	Takargo	
já	realiza	às	segundas,	embora	o	seu	
horário	 fosse	 um	 pouco	 mais	 tardio.	
O	retorno	de	Sevilha	para	o	porto	de	
Marín	 será	 realizado	 entre	 sábado	 e	
domingo	 (no	 sábado	 a	 composição	
parte	 de	 Sevilha	 com	 destino	 ao	
Entroncamento	 e	 no	 domingo	 parte	
desta	estação	para	Espanha).	
Em	 consequência	 desta	 marcha,	
surgiu	 uma	 nova	 circulação	 entre	
o	 Entroncamento	 e	 Espanha	 na	
passada	 quarta-feira	 durante	 a	 noite,	
de	forma	a	encaminhar	a	composição	
descarregada	 na	 passada	 terça-feira	
em	Sevilha.	
Em	 princípio	 esta	 marcha	 será	
repetida	 no	 futuro,	 embora	 isso	 não	
esteja	definido	para	já.

João Cunha

Sérgio Costa

José Sousa

João Joaquim
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Cp CaRga aCusada de dumPing

fOi ReTiRadO maTeRial de CasTRO 
veRde-almOdôvaR

A	CP	Carga	deslocou,	no	passado	
dia	 5	 de	 Agosto,	 a	 locomotiva	
1912	 a	 Castro	 Verde-Almodôvar	
com	o	objectivo	de	 retirar	algum	
material	que	ainda	se	encontrava	
parqueado	 no	 terminal	 do	
Carregueiro.	Este	material,	que	é	
representado	 por	 alguns	 vagões	
plataforma	 da	 Transfesa	 sem	
serviço	 atribuído	 (mas	 ainda	
em	 relativo	 bom	 estado),	 foi	
deslocado	 para	 aquela	 estação	
há	 alguns	 meses	 atrás,	 ainda	

antes	 da	 desactivação	 do	 troço	
da	Linha	do	Alentejo	entre	Beja	e	
Ourique	ocorrida	em	Março	deste	
ano.
A	 circulação	 realizou-se	 com	
todas	as	condicionantes	inerentes	
ao	facto	do	troço	até	Ourique	se	
encontrar	desactivado,	entre	elas	
a	 circulação	 em	 marcha	 à	 vista	
no	percurso	em	causa.	O	material	
seguiu	no	dia	seguinte	para	Gaia	
em	comboios	regulares.

A	Takargo	formalizou	uma	queixa	
à	 Autoridade	 da	 Concorrência	
contra	 a	 CP	 Carga,	 afirmando	
que	esta	empresa	pratica	preços	
demasiado	baixos	para	o	serviço	
que	 presta,	 nomeadamente	 no	
tráfego	de	contentores.
A	 Takargo	 enumera	 que	 a	
empresa	 pública	 oferece	 preços	
50%	 abaixo	 dos	 preços	 de	
mercado,	em	especial	no	tráfego	
de	 contentores	 do	 Terminal	 XXI	
em	 Sines,	 direccionados	 para	 o	
Entroncamento	 e	 para	 Lisboa,	
acrescentando	 ter	 apenas	

intenção	de	criar	condições	para	
tornar	 o	 tráfego	 de	 mercadorias	
sustentável.
Ainda	 no	 que	 se	 refere	 à	 CP	
Carga,	 o	 Governo	 anunciou	 a	
intenção	de	privatizar	a	empresa	
no	 segundo	 semestre	 de	 2013.	
Este	 adiamento	 vem	 já	 na	
sucessão	 de	 outros	 adiamentos	
e	 é	 justificada	 pela	 necessidade	
de	 rentabilizar	 a	 empresa	 ao	
máximo.

Fontes: Transportes em Negócios, IOL

ABERTuRA dE COnCuRSO 
PúBlICO PARA BEnEFICIAçãO dE 
ESTAçõES nO AlgARVE

Foi	aberto	um	concurso	público	tendo	
em	 vista	 obras	 nas	 estações	 de	
Olhão,	 Fuzeta,	 Tavira,	 Cacela	 e	 Vila	
Real	 de	 Santo	 António.	 Estas	 obras	
pretendem	incidir	sobre	a	substituição	
de	travessas	de	madeira	por	travessas	
de	 betão	 e	 de	 carris,	 constituição	 de	
barras	longas	soldadas,	e	substituição	
de	 alguns	 AMV´S	 –	 na	 estação	 de	
Tavira	 as	 plataformas	 serão	 também	
alvo	de	reabilitação.	
O	 concurso	 tem	 como	 valor	 base	
1,23	 milhões	 de	 euros	 e	 surge	 no	
seguimento	da	modernização	da	linha	
do	Algarve	que	se	 tem	verificado	nos	
últimos	anos.

COnCluSãO dAS OBRAS nOS 
TúnEIS dA lInHA dO MInHO

Foi	 concluída	 a	 empreitada	 de	
beneficiação	 e	 reforço	 dos	 túneis	
de	 São	 Miguel	 da	 Carreira,	 Tamel,	
Durrães	 e	 de	 Caminha	 da	 Linha	 do	
Minho.	
Os	 trabalhos,	 que	 tiveram	 início	 em	
final	 do	 ano	 de	 2009,	 tiveram	 como	
objectivo	 a	 reparação	 das	 patologias	
existentes	ao	nível	do	sustimento,	bem	
como	 o	 rebaixamento	 da	 plataforma	
ferroviária	 em	 cerca	 de	 30/40	 cm,	
com	vista	a	 incrementar	a	segurança	
da	 circulação	 ferroviária	 e	 a	 permitir	
uma	 futura	electrificação	da	Linha	do	
Minho.

Pedro André

Pedro André

Ricardo Ferreira
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No	início	de	Agosto	de	2012,	assistimos	ao	fim	de	
alguns	 comboios	 de	mercadorias	 da	 CP	 Carga,	

que	já	vinham	a	ser	frequentemente	suprimidos	ao	lon-
go	dos	últimos	meses,	 fruto	das	greves	decretadas	ao	
trabalho	 extraordinário	 e	 em	 dia	 de	 descanso.	Assim,	
esta	 empresa	 reorganizou	 a	 sua	 carteira	 de	 tráfegos,	
devido	à	manifesta	falta	de	recursos	humanos	para	ope-
rar	os	comboios	nos	anteriores	moldes.	
Entre	estes	comboios,	desde	logo	o	destaque	para	o	

fim	dos	comboios	regulares	de	areia	nos	eixos	Riachos	
–	Entroncamento	–	Loulé	e	Alferrarede	–	Entroncamen-
to	–	Gaia,	com	seguimento	ao	Lidador	ou	Irivo.	Também	
os	comboios	de	volta	Entroncamento	–	Santarém	–	En-
troncamento	e	os	comboios	Gaia	–	Lousado	–	Gaia,	cir-
culações	que	habitualmente	 transportavam	areia,	 tive-
ram	o	mesmo	fim.	Fica	assim	mais	uma	vez	marcada	a	
decrescente	 importância	desta	mercadoria,	 em	virtude	
da	sua	baixa	rentabilidade.	Actualmente	as	circulações	
regulares	de	areia	encontram-se	quase	extintas	a	nível	
nacional,	excepção	feita	aos	comboios	com	destino	às	
minas	de	Neves	Corvo.
Nos	tráfegos	de	cereais,	a	Valouro	do	Ramalhal	ficou	

também	sem	comboios.	A	circulação	Pampilhosa	–	Ra-
malhal	passou	a	ter	como	destino	o	Louriçal	e	o	comboio	
de	regresso	Ramalhal	–	Pampilhosa	foi	completamente	
extinto.	O	comboio	que	fazia	a	curta	viagem	pelo	traça-
do	ainda	aberto	do	Ramal	da	Figueira	da	Foz	entre	a	
Pampilhosa	e	a	Valouro	dessa	mesma	localidade	tam-
bém	teve	o	seu	fim.
Os	 comboios	 de	 contentores	 também	 foram	 afecta-

dos,	com	o	fim	de	uma	 ligação	em	cada	sentido	entre	
Leixões	e	Alcântara-Terra,	restando	actualmente	apenas	
uma	ligação	diária	em	dias	úteis	a	ligar	estes	dois	portos	
nacionais,	aproveitando	outros	comboios	regulares	com	
inicio	em	Gaia	para	transportar	a	restante	carga,	quando	
necessário.	O	comboio	Alcântara	–	Bobadela	–	Entron-
camento	que	se	realizava	exclusivamente	aos	sábados	
também	terminou.

Entre	outros	comboios	que	chegaram	ao	fim,	desta-
cam-se	as	duas	 ligações	diárias	em	cada	sentido	aos	
dias	úteis	entre	a	Pampilhosa	e	Mangualde,	que	movi-
mentavam	mercadoria	diversa	como	areia,	cereais,	ci-
mento	ou	madeira.	Tiveram	igualmente	o	seu	fim	o	com-
boio	 que	 ligava	duas	 vezes	por	 semana	o	Poceirão	a	
Beja,	que	 realizava	o	 transporte	de	cimento	para	Beja	
e	 trazia	pedra	carregada	em	Cuba	e	ainda	o	comboio	
Pampilhosa	–	Estarreja	–	Pampilhosa	que	transportava	
produtos	químicos.
Resta	ainda	citar	o	fim	da	curta	 ligação	entre	Boba-

dela	e	Alhandra	que	posteriormente	dava	seguimento	a	
um	comboio	de	eixo	para	o	Entroncamento,	com	mate-
rial	da	Cimpor	de	Alhandra.	Com	o	forte	decréscimo	da	
actividade	da	construção	civil	este	comboio	que	servia	
essencialmente	 plataformas	 nacionais	 como	Alferrare-
de,	Guarda,	Castelo	Novo,	Mangualde	 e	mesmo	Beja	
deixou	de	fazer	sentido.	Assim	e	sempre	que	necessá-
rio,	o	material	é	transportado	nos	eixos	Entroncamento	
–	 Bobadela	 –	 Entroncamento,	 que	 possuem	 paragem	
comercial	 programada	em	Alhandra.	No	que	se	 refere	
aos	comboios	de	eixo,	fim	também	para	uma	circulação	
Entroncamento-Bobadela	e	outra	circulação	Pampilho-
sa	–	Gaia.
Apesar	 destes	 comboios	 deixarem	 de	 ser	 regulares,	
sempre	que	possível	e	consoante	as	necessidades	dos	
clientes	estão	a	ser	efectuados	comboios	especiais	para	
asseguraram	 o	 transporte	 da	 mercadoria.	 Assim,	 tem	
sido	usual	ver	alguns	comboios	especiais	para	os	Ria-
chos	e	Loulé	e	para	Alferrarede	e	Lidador,	como	também	
para	Estarreja	e	Irivo.
Com	fim	definitivo	anunciado,	pelo	menos	para	os	pró-

ximos	 tempos,	estará	o	comboio	de	cereais	do	Rama-
lhal.	Aliada	á	supressão		supracitada,	efectuaram-se	já	
duas	marchas	com	destino	ao	Ramalhal	exclusivamente	
com	o	objectivo	de	ir	buscar	o	material	que	ainda	lá	se	
encontrava.	
De	forma	a	minimizar	os	impactos	da	greve,	a	estraté-

gia	da	CP	Carga	tem	passado	pelo	recurso	a	múltiplas	
de	4700	e	5600	tendo	como	objectivo		transportar	mais	
mercadoria	com	a	utilização	dos	mesmos	recursos	hu-
manos.

Diogo Lopes

  um dos “novos” especiais de areia para loulé com recurso a múltipla de 4700’s

Pedro André

fim de COmbOiOs na Cp CaRga
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Comboio Elvas - 
Entroncamento pronto 
a sair de Elvas com a 
1943 

João Cunha
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A	 noite	 anterior	 não	 teve	 os	 ha-
bituais	 contornos	 das	 verdadeiras	
noitadas	de	São	João	que	começam	
bem	 cedo	 e	 acabam	 já	 de	 madru-
gada	 junto	 à	 praia	 do	 Homem	 do	
Leme.	Acabaria	por	ser	relativamen-
te	curta.	No	entanto,	qualquer	noite	
de	 São	 João	 só	 assim	 poderá	 ser	
considerada	depois	de	se	assistir	ao	
típico	e	único	fogo	de	artifício.	Para	
que	 assim	 ficasse	 marcado,	 o	 dito	
foi	 desta	 vez	 visualizado	 do	 antigo	
viaduto	ferroviário	entre	as	Devesas	
e	 General	 Torres,	 hoje	 estrada	 de	
acesso	ao	Hotel	Yetman	e	parte	do	
futuro	 percurso	 do	 centro	 histórico.	
O	programa	permitiu	uma	boa	noite	
de	sono	e	perspectivando-se	um	fim-
-de-semana	prolongado	e	soalheiro,	
nada	melhor	que	aproveitar	o	fim	de	
tarde	para	uma	visita	à	estação	das	
Devesas.	No	site	da	REFER,	consul-
tando	o	tráfego	da	estação	constato	
que	irá	sair	uma	circulação	para	Go-
dim,	cumprindo	o	horário	habitual	do	
comboio	nº	57325.

Esta	 circulação,	 com	 partida	 de	
Gaia	 às	 16h04,	 apresenta	 algumas	
paragens	técnicas	e	para	cruzamen-
to	com	comboios	regionais.	A	tabela	
acima	permite	melhor	visualizar	este	
aspecto.
O	 cumprimento	 estrito	 do	 horário	

permite	a	recolha	de	várias	imagens	
deste	comboio	em	diferentes	locais.	
No	 entanto,	 nem	 sempre	 as	 para-
gens	ocorrem	conforme	o	previsto.
Mas	esta	questão	nem	sequer	es-

tava	na	minha	cabeça	quando	saí	de	
casa.

Ao	 chegar	 à	 estação,	 uma	 loco-
motiva	 da	 série	 4700	 acabava	 de	
se	afastar	 de	uma	composição	que	
tinha	trazido	de	Sul,	especificamente	
da	Pampilhosa.	Esta	composição	era	
composta	por	quatro	Uacs	Transfesa	
de	56	m3,	 cinco	Uacs	Transfesa	de	
47	m3	e	quatro	Rlps	à	cauda,	perfa-
zendo	 quase	 a	 carga	 máxima	 per-
mitida	 para	 a	 composição,	 corres-
pondente	a	960	toneladas.	Na	linha	
número	3,	a	 locomotiva	Bombardier	
número	 1963	 passa	 em	 direcção	 a	
norte	para	manobrar	e	colocar-se	à	
frente	 da	 composição.	 Na	 estação,	
a	actividade	resume-se	a	este	com-
boio	e	à	normal	circulação	dos	com-
boios	de	passageiros.
Depois	 de	 efectuadas	 todas	 as	

Pedro Mêda

Pedro Mêda

Na na estação das devesas, a composição inicia a sua marcha

A composição preparada para a partida na estação das devesas

24 de Junho de 2011, Sexta-feira

peRseguiçãO aO 
meRCadORias de gOdim
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manobras	e	ligações	à	composição,	
faltavam	ainda	alguns	minutos	para	
a	partida.	Foi	possível	confirmar	que	
em	princípio	as	circulações	estavam	
todas	 à	 tabela	 e	 por	 isso	 iriam	 ser	
cumpridas	todas	as	paragens	e	cru-
zamentos	nos	locais	previstos.	Con-
frontado	com	esta	situação	comecei	
a	passar	em	revista	os	locais	possí-
veis	entre	Gaia	e	o	Juncal.	A	esco-
lha	do	Juncal	deveu-se	sobretudo	a	
razões	 relacionadas	 com	 o	 tempo.	
No	entanto,	a	paragem	no	Marco	de	
Canaveses	 permite	 algum	 avanço.	
Com	relativa	facilidade	se	consegue	
atingir	 o	 viaduto	 das	 Quebradas,	 o	
viaduto	 da	Pala	 ou	 do	Ovil.	 É	 pos-
sível	 avançar	mais	 um	 pouco,	mas	
poderá	 ser	 arriscar	 demasiado.	 A	
partir	de	Mosteirô	torna-se	muito	difí-
cil	acompanhar	o	ritmo	do	comboio.	
As	 estradas	 não	 permitem	 grandes	
velocidades	e	a	paragem	em	Ermida	
é	relativamente	curta.	
Dada	 a	 proximidade	 da	 partida,	

as	primeiras	imagens	ocorreram	em	
Gaia,	com	a	composição	parada	e	a	
afastar-se	lentamente	rumo	ao	Dou-
ro.	 De	 carro,	 e	 pela	 auto-estrada,	
com	alguma	facilidade	se	consegue	
ultrapassar	a	marcha	do	comboio.	O	
afastamento	 entre	 as	 duas	 vias	 de	
comunicação	e	a	relativa	não-prepa-
ração	desta	“perseguição”	levaram	a	
jogar-se	pelo	seguro.	A	paragem	se-
guinte	seria	assim	a	estação	de	Caí-
de.	A	chegada	a	esta	estação	ocorre	
cerca	de	dez	minutos	antes	do	mo-
mento	previsto	para	a	passagem.	O	
tempo	não	é	curto,	mas	também	não	
abunda	 de	 forma	 a	 permitir	 encon-
trar	um	bom	local.	Novamente,	para	
não	arriscar	muito	e	evitar	perdas	de	
tempo	após	a	passagem,	a	captura	
das	imagens	é	feita	junto	à	vedação	
na	 parte	 Sul	 da	 estação	 e	 do	 lado	
oposto	ao	edifício	principal.	
De	volta	ao	automóvel,	 foi	neces-

sário	 abandonar	 a	 localidade	 de	
Caíde	de	Rei	e	seguir	pela	estrada	
em	 direcção	 ao	Marco	 de	 Canave-
ses.	A	paragem	em	Vila	Meã	permite	
que	se	avance.	O	local	escolhido	foi	
Caldas	de	Canaveses.	Antes	de	pas-
sar	a	ponte	sobre	o	rio	Tâmega,	um	
gancho	 à	 direita	 permite	 o	 acesso	
à	 referida	 localidade.	 Esta	 permite,	
ao	fim	da	 tarde,	um	cenário	magní-
fico	sob	rio	e	o	viaduto	do	Tâmega.	
Poucos	momentos	após	a	chegada,	
começa-se	 a	 ouvir	 o	 som	 da	 Bom-
bardier	 em	 esforço,	 provavelmente	
depois	 de	 uma	 paragem	 em	 Livra-
ção.	 O	 comboio	 cruza	 o	 viaduto	 a	
uma	velocidade	reduzida,	em	breves	
instantes	parará	na	estação	do	Mar-

  A passagem do comboio pela estação de Caíde

  O comboio surge sobre a ponte do Tâmega

  A composição quase completa sobre a ponte do Tâmega
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A entrada do “mercadorias” com 1960 na estação do Juncal

uma uTd 0600 na estação do Juncal

Partida da estação do Juncal, em direcção ao túnel com o mesmo nome

co	de	Canaveses	onde	cruzará	com	
um	comboio	regional.
Voltando	à	estrada,	o	próximo	local	

é	o	Juncal.	O	trajecto	é	relativamente	
curto,	mas	é	exigente.	Muitas	vezes,	
em	ocasiões	semelhantes,	a	hesita-
ção	num	ou	outro	desvio	fez	perder	
tempo	precioso.	Numa	sequência	rá-
pida	de	curvas	à	direita	e	à	esquer-
da,	encontro	o	esconso	acesso	que	
acompanha	a	linha	entre	estas	duas	
estações.	
À	chegada	ao	Juncal,	a	PN	anun-

cia	a	passagem	de	um	comboio.	O	
local	habitual	situa-se	a	um	minuto	e	
a	chegada	a	este	é	in extremis,	pos-
sibilitando	uma	imagem,	hoje	já	his-
tórica,	de	um	regional	realizado	com	
UTD	0600.	
Minutos	volvidos	sobre	a	sua	parti-

da,	é	possível	perceber	que	a	Bom-
bardier	arranca	do	Marco	em	minha	
direcção.	O	som	é	permanente,	eco-
ando	no	vale.	Passa	fumegante	pelo	
Juncal	mergulhando	no	túnel	com	o	
mesmo	nome.
Poder-se-á	dizer	que	foi	um	suces-

so	de	150%,	uma	vez	que,	além	de	
todas	 as	 tentativas	 concretizadas,	
veio	um	bónus	da	UTD	0600.
Esta	“perseguição”	 foi	apenas	um	

de	muitos	capítulos	de	incursões	ao	
Douro,	tantas	vezes	com	um	suces-
so	próximo	de	0.	Passados	cerca	de	
dois	 meses,	 a	 marcha	 deste	 com-
boio	mudou,	passando	a	sua	partida	
passou	 para	 as	 18:00.	 Este	 ajuste	
permitiu	 poupanças	 na	 rotação	 do	
parque	diesel	a	norte	do	Douro.	No	
entanto	e	analisando	com	a	lupa	de	
entusiasta,	 o	 novo	 horário	 torna-se	
menos	 convidativo	 ou	 mesmo	 con-
dicionante	a	aventuras	como	a	des-
crita.
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José	Ângelo	Cottinelli	Telmo	nas-
ceu	 em	 Lisboa	 a	 13	 de	 Novembro	
de	1897,	filho	de	músicos.	Frequen-
tou,	na	sua	juventude,	o	Liceu	Pedro	
Nunes	em	Lisboa.	Mais	tarde,	estu-
dou	arquitectura	na	Escola	de	Belas	
Artes,	 em	 Lisboa,	 onde	 entrou	 em	
1915;	acabou	o	curso	em	1920	com	
a	mais	alta	classificação.	Para	além	
da	arquitectura,	Cottinelli	Telmo	des-
tacou-se	 como	 cineasta,	 fotógrafo,	
ilustrador	e	músico.	Infelizmente,	um	
acidente	marítimo	 tirou-lhe	a	vida	a	
18	 de	 Setembro	 de	 1948	 em	 Cas-
cais,	apenas	com	51	anos,	deixando	
a	sociedade	portuguesa	mais	pobre.

Foi	 em	 1923	 que	 Cottinelli	 Tel-
mo	entrou	para	os	quadros	dos	ca-
minhos-de-ferro,	 sendo	 contratado	
para	a	divisão	de	construção.	Telmo,	
fazendo	parte,	na	altura,	da	primeira	
geração	da	arquitectura	modernista	
portuguesa	 (em	 conjunto	 com	 no-
mes	 como	 Profírio	 Pardal	 Montei-
ro,	 Cassiano	 Viriato	 Branco	 e	 Luís	
Cristino	 da	 Silva),	 “assinou”	 uma	
enorme	 série	 de	 projectos	 de	 âm-
bito	 ferroviário	 que,	 ainda	 nos	 dias	
de	hoje,	são	marcos	importantes	no	
panorama	 nacional	 de	 transportes.

Vamos	apenas	assinalar	algumas	
das	obras	que	fazem	parte	do	espó-
lio	invejável	da	arquitectura	ferroviá-

ria	nacional	ainda	hoje	existente,	es-
palhado	um	pouco	por	 todo	o	país,	
de	norte	a	sul.

Em	termos	de	sinalização,	Cotti-
nelli	Telmo	foi	responsável	pelos	pro-
jectos	de	algumas	torres,	 tais	como	
as	 de	 Pinhal	 Novo,	 Campolide	 ou	
Ermesinde.	Ainda	hoje	se	discute	o	
futuro	da	torre	de	sinalização	do	Pi-
nhal	 Novo,	 tendo	 em	 conta	 o	 valor	
arquitectónico	 da	 mesma.	A	 impor-
tância	deste	edifício	levou	a	que	esta	
se	 mantivesse	 de	 pé,	 “atrapalhan-
do”	–	e	de	que	maneira!	–	a	última	
grande	renovação	da	estação.	Esta	
torre	 foi	 inaugurada	 em	 1938,	 com	
o	 projecto	 a	 ser	 apresentado	 dois	
anos	antes.	As	grandes	“novidades”	
apresentadas	reflectiam-se	num	as-
pecto	vanguardista,	em	comparação	
com	o	que	se	construia,	na	altura,	no	
meio	 “tradicional”	 ferrovário	 nacio-
nal.	A	torre	do	Pinhal	Novo	destacou-
-se	desde	 logo	pela	 conjugação	de	
materiais	tão	variados	com	o	betão,	
o	 ferro	e	o	vidro,	demonstrando,	ao	
mesmo	 tempo,	 uma	 funcionalida-
de	 fantástica	 que,	 durante	 déca-
das,	 serviu	 de	 uma	maneira	 perfei-
ta	 toda	 a	 movimentação	 ferroviária	
que	 estava	 dependente	 da	 torre.

Em	 1931,	 Telmo	 está	 ligado	 às	
obras	 de	 renovação	 da	 estação	 do	

Rossio,	que	a	tornam,	por	essa	altu-
ra,	num	espaço	moderno,	agradável	
e	 funcional.	 Do	 conjunto	 de	 altera-
ções	 efectuadas,	 destacam-se	 as	
remodelações	da	zona	das	bilhetei-
ras,	do	átrio	e	o	acesso	aos	cais	de	
embarque.	Todas	estas	intervenções	
tiveram	como	objectivo	uma	revolu-
ção	na	funcionalidade	do	espaço,	re-
novando	assim	uma	estação	que	es-
tava	quase	parada	no	 tempo	e	que	
não	tinha	acompanhado	a	evolução	
do	 transporte	 ferroviário	 na	 capital.

O	Sanatório	dos	Ferroviários	nas	
Penhas	da	Saúde,	 situado	na	zona	
da	 Covilhã,	 é	 mais	 um	 obra	 impo-
nente	 e	 magnífica	 que	 surgiu	 das	
mãos	 de	 Telmo	 na	 década	 de	 ‘20	
do	 século	 passado.	 Demorou	 oito	
anos	a	ser	construido,	entre	1928	e	
1936,	 tendo	 como	 base	 uma	 plan-
ta	 poligonal	 irregular	 e	 sendo	 com-
posto	por	duas	alas.	A	cobertura	do	
edifício	é	composta	por	telhados	de	
duas	e	quatro	águas.	A	dimensão	do	
projecto	 e	 a	 localização	 do	mesmo	
tornaram	o	edificio	numa	 referência	
nacional,	embora,	nos	dias	de	hoje,	
esteja	 completamente	 abandonado	
e	degradado,	esperando	por	investi-
mentos	que	tragam	uma	nova	vida	a	
um	edificío	onde	centenas	de	ferro-
viários	(e	não	só)	puderam	recuperar	

Cottinelli Telmo foi dos mais 
brilhantes arquitectos que 
estiveram ao serviço dos caminhos-

de-ferro em Portugal no século XX. neste 
mês de Setembro, assinala-se o 64º 
aniversário da sua morte, numa altura em que ainda tinha todo um futuro pela frente. nesta edição vamos 
tentar dar a conhecer um pouco da sua vida e da sua obra relacionada com o aspecto ferroviário.

Cottinelli 
telmo

Pedro André

Vários
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Estação do Rossio após a remodelação - foto do arquivo da CP

de	vários	problemas	respiratórios.
	É	também	da	cabeça	de	Cottinelli	

Telmo	 –	 que,	 naquela	 altura,	 já	 era	
um	 dos	 mais	 prestigiados	 arquitec-
tos	portugueses	–	que	saem	as	no-
vas	 instalações	da	colónia	de	 férias	
da	 Praia	 das	 Maçãs,	 inauguradas	
em	25	 de	 Julho	 de	 1943,	 e	 que	 in-
cluiam	oito	pavilhões	construidos	em	
alvenaria,	 com	grandes	 janelas	que	
permitiam	a	entrada	do	ar	e	de	 luz.	
Esta	 obra	 ainda	 existe	 nos	 dias	 de	
hoje,	se	bem	que	sem	qualquer	liga-
ção	ao	caminho-de-ferro,	para	além	
da	memória	de	milhares	de	crianças	
que	puderam	beneficiar	de	tão	boas	
instalações.

	Também	o	Bairro	Camões,	situa-
do	no	Entroncamento,	tem	a	“marca”	
de	Telmo	em	conjunto	 com	Luís	 da	
Cunha.	Construído	 com	base	numa	
politica	 existente	 de	 facilitar	 habita-
ção	aos	funcionários	dos	caminhos-
-de-ferro,	foi	inaugurado	em	1926.	A	
construção	deste	bairro	 foi	baseada	
num	modelo	 “cidade-jardim”,	 utiliza-
do	pelas	grandes	empresas	inglesas	
e	francesas.	As	casas	tinham	um	es-
paço	destinado	a	um	jardim	e	a	uma	
pequena	 horta,	 e	 todas	 tinham	 um	
alpendre.	O	bairro	é	 constituido	por	
32	 habitações,	 sendo	 quatro	 delas	
isoladas,	 dividindo-se	 as	 restantes	
em	catorze	conjuntos	de	duas	casas,	
sendo	 que	 dezoito	 das	 habitações	
têm	quatro	compartimentos,	dez	tem	
cinco	compartimentos	e	quatro	con-
tam	com	seis	compartimentos.	O	mo-
delo	 utilizado	 na	 implementação	 do	
bairro	Camões,	faz	lembrar	um	pou-
co	o	 funcionamento	dos	condominí-
os	privados,	 já	que	estava	 “voltado”	
para	 o	 interior	 dele	 próprio	 com	 ar-
ruamentos	que	só	tinham	um	acesso	
ao	 resto	da	malha	urbana	da	 zona.	
Também	 o	 Liceu	 Camões,	 situado	
nas	redondezas,	é	dos	mesmos	au-
tores	do	bairro	homónimo	e	recebeu	
os	 primeiros	 alunos	 em	 Janeiro	 de	
1928,	 sendo	 durante	 algum	 tempo	
considerado		o	melhor	edificio	esco-
lar	do	país.	Do	seu	edifício,	destaca-
va-se	a	arquitectura	e	as	instalações	
do	mesmo.	Esta	nova	escola	surgiu	
com	 o	 intuito	 de	 substituir	 uma	 ou-
tra	existente,	datada	de	1893,	sendo	
construida	perto	do	dormitório	da	CP,	
na	Rua	D.	Afonso	Henriques.	Quer	o	
bairro,	quer	o	espaço	do	liceu,	apre-
sentam-se	hoje	com	um	elevado	es-
tado	de	degradação	–	principalmen-
te	o	edificio	escolar,	completamente	
abandonado	depois	de	ter	tido	várias	
valências	durante	a	sua	história,	para	
além	de	ensinar	os	filhos	dos	funcio-
nários	da	CP	que	foi	o	objectivo	prin-

A zona das bilheteiras no Rossio, após a remodelação - foto do arquivo da CP

 A escola Camões - fotografia do site da Câmara Municipal do Entroncamento
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Reprodução de um bilhete postal da época

Entrada do Bairro Camões - fofografia do site da Câmara Municipal Entroncamento

Um dos pavilhões da colónia - arquivo fotográfico da CP

cipal	da	sua	construção.
	Ainda	no	Entroncamento,	é	pos-

sivel	descobrir	uma	outra	obra	prove-
niente	do	génio	de	Cottinelli	Telmo:	o	
armazém	de	viveres,	dotado	na	altu-
ra	de	todas	as	condições	para	poder	
servir	os	milhares	de	empregados	da	
CP	 que	 dependiam	 dele	 para	 ace-
derem	aos	produtos	necessários	ao	
dia	a	dia.	Esta	construção,	com	tra-
ça	modernista	como	era	normal	em	
Cottinelli,	foi	reaproveitada,	e	alberga	
hoje	uma	secção	do	Museu	Nacional	
Ferroviário,	onde	se	podem	observar	
algumas	exposições.	

Vamos	 agora	 falar	 de	 algumas	
das	estações	nas	quais	Telmo	este-
ve	envolvido,	e	que	“povoam”	o	país	
de	norte	a	sul.	Comecemos	por	1931	
e	pela	pequena	estação	do	Carrega-
do,		hoje	completamente	“escondida”	
entre	as	diversas	obras	de	moderni-
zação	 que	 têm	 decorrido	 na	 Linha	
do	Norte,	e	onde	surgiram	as	primei-
ras	 alterações	 aos	 edificíos,	 tendo	
os	 tradicionais	 alpendres	 metálicos	
sido	 substituidos	 por	 placas	 de	 be-
tão	suportadas,	neste	caso,	por	pila-
res.	Também	no	interior	se	notavam	
grandes	diferenças,	com	o	vestibulo	
a	apresentar	uma	área	significativa,	
facilitando	 o	 movimento	 de	 passa-
geiros.	Em	1934,	surge,	também	na	
Linha	do	Norte,	o	novo	edificio	da	es-
tação	da	Azambuja,	com	uma	dimen-
são	superior	ao	Carregado,	mas	com	
a	“mesma”	pala	construida	em	betão	
–	 todavia	 neste	 caso	 sem	 qualquer	
pilar	de	suporte.	Mais	a	sul,	e	seguin-
do	um	aspecto	de	modernidade,	sur-
ge	a	estação	de	Vila	Real	de	Santo	
António,	 também	datada	 de	 1936	e	
que,	 ainda	 hoje,	 mantém	 practica-
mente	 inalterado	 o	 aspecto	 original	
da	 inauguração.	 Em	 1928,	 surgiu	 o	
projecto	 da	 estação	 de	Tomar,	 com	
uma	planificação	e	um	aspecto	com-
pletamente	 diferente	 do	 que	 Cotti-
nelli	fizera	antes	ao	serviço	da	CP,	o	
que	demonstra	e	bem	a	versatilidade	
do	arquitecto,	que	se	ia	adaptando	a	
cada	caso,	consoante	as	necessida-
des	 da	Companhia.	 Indo	 um	 pouco	
até	mais	a	norte,	encontramos	o	ape-
adeiro	da	Curia,	mais	um	que	surgiu	
do	 génio	 de	 Cottinelli,	 e	 que	 apre-
senta,	mais	uma	vez,	caracteristicas	
habituais	 dos	 seus	 projectos,	 como	
a	grande	área	 interior	do	edificio,	e,	
neste	caso,	um	alpendre	em	todo	o	
comprimento	do	edificio	de	passagei-
ros	suportado	por	colunas.	Na	Linha	
do	Minho	surge	Barcelos,	com	uma	
arquitectura	 particular	 que	 destaca-
va	 esta	 estação	 de	 qualquer	 nesta	
área.	A	demora	de	 tomada	de	deci-
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desenho técnico da nova estação de Sul e Sueste no Terreiro do Paço - Boletim da CP de 1929

muitos	os	outros	projectos	que	assi-
nou	em	todo	o	país,	desde	a	partici-
pação	na	Exposição	do	Mundo	Por-
tuguês	de	1940	onde	foi	responsável	
pelo	 pavilhão	 dos	 “Portugueses	 no	
Mundo”	 –	 e,	 logicamente,	 pelo	 pa-
vilhão	 dos	 Caminhos	 de	 Ferro,	 en-
tre	 tantas	 outras	 obras	 presentes	
nessa	 exposição.	 Projectou	 ainda	
as	 prisões	 de	Alijó,	Castelo	Branco	
e	Alcontre	entre	os	anos	de	1937	e	
1944.	 É	 ainda	 possivel	 descortinar	
na	Universidade	de	Coimbra,	o	edi-
fício	 da	 Faculdade	 de	 Ciências,	 de	
sua	autoria.	

	 Como	 cineasta,	 acabou	 por	 ter	
alguns	 projectos	 dedicados	 a	 uma	
das	 suas	 grandes	 paixões,	 o	 ca-
minho-de-ferro,	 destacando	 desde	
logo	 dois	 vídeos:	 “Máquinas	 e	 Ma-
quinistas”	 (1945)	 e	 “Obras	 de	Arte”	
(1946).	

Muito	 mais	 poderia	 ser	 dito	
acerca	 de	 Conttinelli	 Telmo,	 mas	
podemos	 ficar	 com	 a	 consciência	
tranquila	 de	 termos	 colaborado	 na	
divulgação	da	vida	e	obra	de	um	dos	
mais	 importantes	artistas	do	século	
passado	em	Portugal.

sões	e	o	tempo	que	demorou	a	con-
cluir	a	obra	levou	a	que,	aquando	da	
inauguração,	 em	 1956,	 o	 “mestre”	
engenheiro	 já	 tivesse	 morrido,	 não	
podendo	 portanto	 contemplar	 mais	
uma	obra	 impar	do	caminho-de-fer-
ro.	 Não	 pode	 nesta	 pequena	 “via-
gem	histórica”	ficar	esquecida	a	es-
tação	de	Sul	e	Sueste	do	Terreiro	do	
Paço,	provavelmente	a	obra	ferrovi-
ária	mais	emblemática	de	Conttinelli	
Telmo	 em	 Lisboa.	 O	 novo	 edificio	
seria	mais	uma	vez	projectado	pela	
Divisão	de	Vias	e	Obras,	e	apresen-
tava	uma	arquitectura	moderna	e	ar-
rojada	para	a	época,	sendo	até	hoje	
uma	marca	 da	 arquitectura	 moder-
nista	 portuguesa.	Ainda	muito	mais	
há	de	Telmo	pelo	“mundo”	ferroviário	
nacional,	 como	 seja	 a	 estação	 de	
Alcântara-Terra,	 na	 Linha	 de	 Cas-

cais,	ou	a	estação	de	Tomar	que	dá	
o	nome	ao	mesmo	ramal.	Em	ambas	
as	obras	se	destacava	a	“marca”	de	
um	homem	que	tanto	contribuiu	para	
o	 desenvolvimento	 dos	 caminhos-
-de-ferro	nacionais,	e	que,	ano	após	
ano,	 vai	 caindo	 no	 esquecimento	
geral,	tendo	feito	–	como	outros	–	o	
suficiente	 para	 que	 a	 memória	 do	
seu	 trabalho	 estivesse	 nos	 dias	 de	
hoje	mais	presente	do	que	está	ac-
tualmente.	No	dia	a	dia	de	quem	fre-
quenta	os	espaços	ferroviários	e	se	
depara	com	algumas	das	barreiras	e	
vedações	existentes	em	cimento	ar-
mado,	pode	ter	a	certeza	que	muitas	
das	formas	que	caracterizam	essas	
“divisões”	são	da	autoria	de	Cottinelli	
Telmo.

	Mas	Telmo	foi	muito	mais	do	que	
“apenas”	 funcionário	 da	 CP,	 e	 são	

Estação de Sul e Sueste - foto publicada na Revista Municipal de lisboa n.º15 

Fontes:

	-	Gazetas	dos	C.	de	Ferro;	
	-	Boletins	da	CP;
	-	www.fmnf.pt/	;
	-	www.alamedadigital.com.pt;
	-	www.cm-entroncamento.pt;
	-	www.oriachense.pt/index;
	-	www.cp.pt/cp;
	-	Fórum	Portugal	Ferroviário.
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A História

O	nome	Praia	das	Maçãs	surgiu	
quando	outrora,	no	Outono,	o	rio,	ao	
atravessar	quintas	com	pomares	de	
macieiras,	levava	até	à	praia	os	fru-
tos	destas.

Esta	povoação	começou	a	ter	im-
portância	 quando	para	 lá	 se	muda-
ram	 algumas	 personalidades,	 entre	
elas	 Alfredo	 Keil,	 o	 compositor	 d’A	
Portuguesa	(o	hino	nacional).	A	par-
tir	 daqui	 instalaram-se	 algumas	 ca-
sas	de	comércio,	como	bares,	 lojas	
de	artesanato	e	até	um	hotel	(Hotel	
Tapie).

Com	 a	 construção	 do	 caminho-
-de-ferro	 entre	 Lisboa	 e	 Sintra	 em	

1886,	 membros	 influentes	
tentaram	 o	 prolongamento	
deste	até	Colares	ou	mes-
mo	até	à	praia.	No	entanto	
as	várias	tentativas	fracas-
saram.

Nos	 finais	 de	 1898,	 a	
Câmara	Municipal	de	Sintra	

concedeu	a	Emídio	Pinheiro	Borges	
e	a	Nunes	de	Carvalho,	autorização	
para	construir	e	explorar,	durante	99	
anos,	 uma	 ligação	 ferroviária	 entre	
Sintra	 e	 a	 Praia	 das	Maçãs.	A	 em-
presa	foi	constituída	a	2	de	Julho	de	
1900	com	o	nome	de	‘Companhia	de	
Caminho	de	Ferro	de	Cintra	à	Praia	
das	Maçãs,	SARL’.

Em	Agosto	 de	 1901	 tiveram	 iní-
cio,	na	zona	da	Estefânia,	as	obras	
de	construção	da	linha	em	direcção	
a	Colares.	No	ano	 seguinte	 (Março	
de	 1903)	 e,	 apesar	 de	 inicialmente	
estar	previsto	tracção	a	vapor,	foram	
encomendados	 à	 “J.	 G.	 Brill	 Com-
pany”	 treze	viaturas.	Em	Novembro	

circularam	as	primeiras	unidades	em	
testes.

No	dia	31	de	Março	de	1904,	 já	
sob	 o	 nome	 ‘Companhia	 Cintra	 ao	
Oceano,	 SARL’,	 deu-se	 a	 inaugu-
ração	 do	 eléctrico	 de	 Sintra,	 entre	
a	 Vila	 e	 Colares,	 uma	 distância	 de	
8.900	metros.	A	10	de	Julho	do	mes-
mo	ano,	chegou	à	Praia	das	Maçãs,	
perfazendo	um	 total	de	12.685	me-
tros.	

O	 seu	 ínicio	 foi	 muito	 conturba-
do,	com	vários	acidentes	(muito	por	
culpa	 dos	 vagões	 de	 mercadorias	
circularem	 à	 frente	 dos	 eléctricos),	
problemas	na	catenária	 (constantes	
perdas	de	tensão	e	central	eléctrica	
obsoleta)	e	mau	estado	da	via.	Com	
isto	 tudo,	 em	 1904,	 as	 sociedades	
francesas	Westinghouse	(construto-
ra	da	central	eléctrica)	e	Darras	&	Cª	
(construtora	da	infraestrutura),	como	
credoras,	 tomaram	 conta	 da	 “Com-
panhia	Cintra	ao	Oceano,	SARL”.

Em	Março	de	1907,	a	Companhia	

Foto de : John R. Williams

José Sousa

Vários

EléCtriCo dE Cintra ao oCEano

John R. Williams

Vila de Sintra Praia das Maças
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Real	dos	Caminhos	de	Ferros	Portu-
gueses	 celebrou	 um	 acordo	 com	 a	
Cintra	 ao	Oceano	 para	 o	 despacho	
de	mercadorias	 a	 partir	 da	 estação	
do	Banzão	até	à	estação	 ferroviária	
de	Sintra.	Para	facilitar	a	transferên-
cia,	foi	construído	um	ramal	de	aces-
so	ao	armazém	desta	estação.	

Com	o	continuar	dos	problemas,	
em	1912	é	escolhido	um	novo	conse-
lho	de	administração,	desta	vez	geri-
do	por	portugueses.	No	entanto,	não	
viria	a	dar	frutos,	sendo	a	companhia	
dissolvida	a	24	de	Outubro	de	1913.	
Em	 Junho	 de	 1914	 todos	 os	 bens	
da	 “Companhia	 Cintra	 ao	 Oceano,	
SARL”	são	colocados	em	hasta	pú-
blica,	sendo	adquiridos	pelo	principal	
credor,	João	Colares	Pereira.	Nascia	
a	“Companhia	Sintra-Atlântico”.

Com	a	nova	administração,	verifi-
cou-se	um	aumento	do	transporte	de	
mercadorias	e	os	bilhetes	passaram	
a	ostentar	publicidade,	mas	o	prejui-
zo	 continuava	 a	 aumentar,	 também	
por	 culpa	 da	 falta	 de	 carvão	 que	 a	
I	Grande	Guerra	provocou.	 Isso	ori-
ginou	 que,	 passados	 alguns	 anos,	
houvesse	uma	nova	administração.

Em	 Março	 de	 1919,	 a	 Sintra-
-Atlântico	 passou	 a	 ser	 controlada	
pela	 Sociedade	 Estoril,	 gestora	 da	
linha	 férrea	entre	Cascais	e	Lisboa.	
No	entanto,	os	problemas	continua-
ram,	havendo	surpressões	constan-
tes.	

Quatro	 anos	 depois	 deu-se	 uma	
nova	mudança.	Em	Janeiro	de	1923,	
a	sociedade	“Empreza	Eléctrica	Lda”	
adquiriu	a	“Companhia	Sintra-Atlânti-
co”.	Esta	administração	herdou	uma	

empresa	 num	 estado	 avançado	 de	
degradação:	vários	veículos	parados	
por	avarias,	linhas	em	mau	estado	e	
constantes	 falhas	dos	geradores	da	
central	 eléctrica.	 Esta	 última	 viria	 a	
ser	renovada	em	1924.

A	7	de	Fevereiro	de	1929,	o	 for-
necimento	de	energia	à	Vila	de	Sin-
tra	 deixou	 de	 ser	 feito	 pela	 “Com-
panhia	 Sintra-Atlântico”,	 como	 até	
aqui	aconteceu.	Como	contrapartida,	
entre	outras,	esta	empresa	 tinha	de	
fazer	chegar	o	electrico	até	Azenhas	
do	Mar.	As	 obras	 tiveram	 inicio	 um	
mês	depois,	e	a	sua	inauguração	foi	
a	31	de	Janeiro	de	1930.	Foi	nesta	
altura	que	a	linha	atingiu	a	sua	exten-
são	máxima	de	14.600	metros.	

A	14	de	Agosto	de	1938,	foi	inau-
gurada	 a	 nova	 estação	 do	 Banzão,	
com	sala	de	espera,	bar,	escritório	e	
armazém	de	despacho	de	mercado-

rias,	entre	outros.
1947	marcou	 o	 ano	 de	 viragem.	

Com	o	desenvolvimento	do	transpor-
te	 automóvel,	 o	 eléctrico	 entrou	 na	
sua	fase	de	decadência.	Pela	ultima	
vez,	 este	 transporte	 era	 rentável,	 o	
que	vinha	a	acontecer	desde	1933.	

Em	1951,	já	sob	nova	administra-
ção,	 a	 “Companhia	 Sintra-Atlântico”	
adquiriu	cinco	autocarros	e	começou	
a	suprimir	alguns	eléctricos,	alegan-
do	que	estes	últimos	 já	não	satisfa-
ziam	as	necessidades	dos	passagei-
ros.

A	 partir	 de	 1953,	 as	 circulações	
deixaram	 de	 ser	 diárias,	 passando	
a	 circularem	somente	no	Verão.	No	
ano	 seguinte,	 foi	 encerrado	 o	 troço	
entre	a	Praia	das	Maçãs	e	Azenhas	
do	Mar.	Em	1958	sucedeu	o	mesmo	
entre	a	Vila	Velha	e	a	estação	de	Sin-
tra,	aqui	por	culpa	do	alargamento	da	
Volta	 do	Duche	 (estrada	 que	 liga	 a	
estação	ao	Palácio	de	Sintra).

O	eléctrico	de	Sintra	viveu	o	seu	
auge	no	início	da	década	de	‘60.	No	
Verão	de	1963,	aos	domingos,	havia	
42	circulações	por	dia	em	cada	sen-
tido,	muitas	delas	com	lotação	com-
pleta.	

Em	Agosto	 de	 1967,	 o	 grupo	de	
camionagem	 “Eduardo	 Jorge”	 com-
prou	a	“Companhia	Sintra-Atlântico”.	
A	 partir	 daqui,	 deixou	 de	 haver	 in-
vestimentos,	 tanto	na	 infraestrutura,	
como	no	material	 circulante.	Com	a	
degradação	 de	 ambos	 e	 juntado	 a	
falta	de	rentabilidade,	a	última	circu-
lação	 aconteceu	 em	 1974.	 No	 ano	
seguinte	e	após	as	nacionalizações,	
a	 Rodoviária	 Nacional	 substituiu	 os	
eléctricos	 por	 autocarros.	 Até	 1980	

www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?17,3456342

www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?17,3456342

Em bazão

Na Ribeira
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houve	várias	tentativas	por	parte	de	
operadores	 e	 coleccionadores,	 em	
adquirirem	algum	material	circulante,	
com	 estas	 iniciativas	 a	 serem	 sem-
pre	recusadas	pelo	Estado.

A	 15	 de	Maio	 de	 1980,	 a	Rodo-
viária	 Nacional	 reactivou	 o	 serviço	
entre	Banzão	e	Praia	das	Maçãs	no	
período	entre	1	de	Julho	e	30	de	Se-
tembro,	 com	 apenas	 dois	 veículos	
operacionais:	Nº1	(aberto)	e	Nº3	(fe-
chado),	sendo	o	primeiro	o	que	circu-
lou	com	mais	regularidade.	

Após	 alguns	 descarrilamentos,	
em	 1993,	 a	 Rodoviária	 de	 Lisboa	
(concessionária	 na	 altura,	 após	 o	
desmembramento	da	Rodoviária	Na-
cional),	 colocou	 a	 hipótese	 de	 sus-
pender	o	serviço.

Em	1995,	com	o	plano	de	priva-
tizações	 em	 andamento,	 a	 Stage-
coach	 ficou	 com	 a	 concessão	 do	
eléctrico	 de	Sintra.	No	mesmo	ano,	
a	 circulação	 foi	 interrompida	 para	
renovação	 do	 traçado.	A	 16	 de	Se-
tembro	de	1997,	reabriu	o	troço	entre	
Praias	das	Maçãs	e	Banzão.	Mês	e	
meio	depois,	foi	reaberta	a	circulação	
entre	esta	 localidade	e	a	Ribeira	de	
Sintra.

Não	tendo	a	rentabilidade	espera-
da,	a	Stagecoach	mostrou-se	desin-
teressada	na	continuação	da	explo-
ração	do	eléctrico.	Em	2001	(ano	em	
que	os	eléctricos	estiveram	parados)	
a	 concessionária	 entrou	 em	 nego-
ciações	com	a	câmara	de	Sintra.	No	
ano	 seguinte,	 já	 sobre	 a	 alçada	 da	

Câmara	Municipal	de	Sintra,	o	eléc-
trico	volta	a	circular,	mas	apenas	ao	
fim	de	semana	entre	Maio	e	Setem-
bro.	Pelo	centenário	do	eléctrico,	foi	
inaugurado	a	4	de	Junho	de	2004,	o	
troço	entre	Ribeira	de	Sintra	e	Sintra	
(Estefânia).	

Em	Fevereiro	de	2008,	a	circula-
ção	 foi	 interrompida	 devido	 ao	mau	
tempo.	Um	mês	depois	reabre	só	en-
tre	Sintra	e	Ribeira	de	Sintra.	Só	em	
Junho	de	2010	seria	reposta	a	circu-
lação	entre	Ribeira	e	Praia	das	Ma-
çãs.	A	 circulação	 voltou	 a	 ser	 inter-
rompida	em	Outubro	de	2011,	desta	

vez	entre	Sintra	e	a	Ribeira,	devido	à	
queda	de	uma	árvore	sobre	a	 linha.	
Em	Fevereiro	de	2012,	por	causa	de	
furto	na	catenária,	o	resto	do	percur-
so	ficou	sem	circulação.	Esta	só	viria	
a	ser	reposta	na	integra	a	3	de	Agos-
to	de	2012,	com	dez	circulações	em	
cada	sentido.

Projectos Abandonados

Sintra-Estação	 –	 São	 Pedro	 de	
Sintra:	 Em	 1902	 a	 “Companhia	 de	
Caminho-de-Ferro	de	Cintra	à	Praia	
das	 Maçãs,	 SARL”	 apresentou	 um	
projecto	para	ligar	a	estação	de	Sin-
tra	 a	 São	Pedro	 de	Sintra,	 num	 to-
tal	de	2.350	metros.	Todavia,	só	em	
Fevereiro	de	1929	se	voltou	a	ouvir	
falar	desta	ligação.	A	Sintra-Atlântico	
apresentou	um	novo	projecto,	desta	
vez	com	1.500	metros	de	extensão.	
Já	 com	 as	 obras	 a	 iniciarem-se,	 a	
Sintra-Atlântico	propôs	que	a	ligação	
fosse	 feita	 através	 de	 autocarros.	
Esta	última	decisão	acabou	por	pre-
valecer.

Sintra	 –	 Cascais:	 Também	 em	
1902,	 a	 Companhia	 requereu	 uma	
concessão	 de	 uma	 linha	 que	 ligas-
se	Sintra	a	Cascais,	 passando	pelo	
Ramalhão	 e	Alcabideche.	 Em	 1913	
recebeu	autorização	do	estado	para	
efectuar	 estudos	 e	 projectos.	 Mas	
com	o	passar	 dos	anos,	 o	 financia-
mento	 para	 a	 sua	 construção	 foi	

www.flickr.com/photos/jhm0284/

www.flickr.com/photos/jhm0284/

Estação de Sintra

Na Ribeira
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Infraestrutura

Bitola:	Metrica.
Tensão:	500V	CC
Subestações	e	depósitos:	Ribeira	e	
Banzão.
Paragens	com	desvios:	Monte	San-
tos;	Ribeira;	Galamares;	Banzão;	Pi-
nhal	da	Nazaré;	Praia	das	Maçãs.

sempre	 negado,	 sendo	 o	 projecto	
abandonado	de	vez	em	1930.

Sintra	 –	 Mafra:	 Em	 meados	 da	
década	de	‘20,	existiram	várias	reu-
niões	entre	os	municípios	de	Sintra	
e	Mafra	com	a	Companhia,	na	inten-
ção	de	 fazer	chegar	o	eléctrico	até	
Mafra	ou	mesmo	à	Ericeira.	Com	o	
passar	 dos	 anos,	 devido	 à	 dificul-
dade	 do	 terreno,	 à	 longa	 distância	
e	 com	 o	 surgimento	 do	 transporte	
rodoviário,	este	projecto	foi	abando-
nado.

Material Circulante

Eléctricos:	 J.	 G.	 Brill	 Company	
-	7	motoras	[três	abertas,	quatro	fe-
chadas];	7	reboques	[cinco	abertos,	
dois	fechados]	

Vagões:	1	carro-torre	para	a	 re-
paração	da	catenária;	varios	vagões	
que	 serviram	 para	 o	 transporte	 de	
mercadorias.

Locotractor:	Deutz	[adquirido	em	
1958].	Construido	na	década	de	‘20,	
trabalhou	 inicialmente	 no	 porto	 de	
Leixões	e	depois	no	de	Lisboa.

Cores:	Azul	1904-1914;	Amarelo	
1914-1956;	Azul	1956-1963;	Verme-
lho	1963-actualidade.

Principais fontes:

Livro:	 Julio	 Cardoso,	 Valdemar	
Alves:	Electricos	de	Sintra	–	um	
percurso	centenário.

www.riodasmacas.blogspot.pt
www.bairrodosafoitos.blogspot.pt

O depósito da Ribeira com 
carro - torre de reparação de 
catenária e o locotractor Deutz

Interior do depósito da Ribeira

José Sousa

José Sousa
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O	 eléctrico	 nº1	 circula	 a	 caminho	
da	 Praia	 das	 Maçãs,	 passando	 em	
Monte	Santos.

Foto	de	José	Sousa

O	 nº	 4	 “corre”	 paralelo	 à	 estrada	
nacional	 até	 chegar	 á	 Ribeira,	
durante	um	ensaio	de	linha.

Foto	de	José	Sousa

O	“carro”	nº	6	com	o	Palácio	da	Pena	
e	 o	 Castelo	 dos	 Mouros	 em	 fundo	
com	destino	a	Sintra.

Foto	de	José	Sousa

O	nº	7	passa	em	Colares	a	caminho	
da	Praia	das	Maçãs.	

Foto	de	José	Sousa
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Uma Allan 0350 
pronta para deixar 
Marvão-Beirã com 
mais um Regional para 
a Torre das Vargens, 
Junho de 2009

José Sousa

Rui Elias Maltez

Os tempos mudam... e nada é imutável.
A partir de 15 de Agosto de 2012, e de acor-

do com o comunicado oficial da REFER, datado 
de 03 de Agosto, toda a extensão entre Torre das 
Vargens e Marvão-Beirão deixará de estar dada à 
exploração, ou seja, encerrará.
É assim, com pena, que vejo encerrar esta liga-
ção centenária entre Portugal e Espanha, que deu 
origem, por exemplo, ao que hoje é o Entronca-
mento.
Desde meados do Século XIX que se iniciaram 
os trabalhos preparatórios para o que viriam a ser 
as ligações entre Portugal e Espanha, através de 
duas linhas, a do Leste, que ligaria a Torre das 
Vargens a Badajoz, inaugurada em 1866, mas na 
altura pouco aproveitada, dado o sinuosos traça-
do na Extremadura espanhola, e mais tarde a li-
gação a Cáceres.
Assim, iniciaram-se os trabalhos de construção 
de uma nova linha, entre Cáceres e Lisboa, atra-
vés da Torre das Vargens e Entroncamento (aqui 
com ligação ao norte) em 1878, tendo a inaugu-
ração oficial ocorrido dois anos depois. Entre 
Cáceres e Madrid, a ligação ferroviária ficou 
concluída em 1881, e onde houve aplicação de 
capitais portugueses, através da Companhia Real 

dos Caminhos de Ferro Portugueses.
Mas sentimentalismos à parte, tenho que reco-
nhecer que a manutenção de movimentos fer-
roviários nessa linha não fariam sentido, sem a 
coexistência de um serviço interno regular.
Uma coisa é o sentimento de perda, ao ver mais 
uma ligação ferroviária acabar, isto para quem 
gosta dos caminhos-de-ferro, mas outra é evitar 
que esse sentimento com pensamentos lunáticos 
e perfeitamente utópicos nos toldem a razão.
Os tempos mudaram, e mudaram as realidades 
sócio-culturais, geográficas e económicas.
O aparecimento de estradas com qualidade a par-
tir dos anos ‘80 e ‘90 do século XX, aliado a uma 
melhoria do nível de vida das populações nos 
dois países, que permitiram a democratização do 
automóvel, e ainda a desertificação do interior 
levou a que os caminhos-de-ferro em Portugal 
perdessem clientes e por isso a importância que 
tinham tido até aos anos ‘70.
Por outro lado, a CP e depois a REFER, já nos 
anos ‘90, não parecem ter tido apoios políticos e 
financeiros para se adaptarem a estas novas reali-
dades, e acabaram por ser dispicientes para com a 
ainda potencial procura, ao implementar horários 
completamente desajustados às necessidades 



OpiniãO

25

dos que ainda poderiam utilizar o comboio 
nas suas deslocações diárias. Assim perderam a 
corrida para com o automóvel e para com o novo 
fenómeno dos expressos rodoviários, mais bara-
tos, e muito mais rápidos em certos percursos.
Por isso, a partir dos anos 90 do século XX, este 
ramal passou a ter uma progressiva redução da 
sua importância. Os últimos serviços internacio-
nais de passageiros entre as duas capitais ibéricas 
foram o TER, através de automotoras RENFE, o 
serviço “Talgo-Luís de Camões” e finalmente, o 
que ainda permanece: o “Talgo-Lusitânia Com-
boio Hotel”, actualmente constituído por carrua-
gens Talgo. Um serviço demorado entre as duas 
capitais, e que permite aos viajantes percorrer a 
distância a uma velocidade moderada, podendo 
aproveitar a tipologia das carruagens para ali-
mentação e dormida.
Com a extinção dos regionais, no início de 2011, 
o Ramal de Cáceres passou a ter os dias contados.
Sobraram ligações ferroviárias de mercadorias, 
sendo as últimas, o Teco Ibérico, mais recente-
mente chamado “Iberian Link”, e também ainda 
em 2011 uma ligação regular explorada pela em-
presa privada de transportes ferroviários de mer-
cadorias Takargo.
Em Espanha, e para tentar compensar a popula-
ção local, a RENFE e ADIF parecem estar dis-
postas a estabelecer uma ligação regular entre 
Cáceres e Valência de Alcântara, para manter a 
linha e não deixar os habitantes de Valência sem 
ligação à capital da província e restante país.
Mas ter em Portugal duas ligações quase parale-
las à mesma região espanhola (Ramal de Cáceres 
e Linha do Leste), com os movimentos actuais, 
e sem transporte de passageiros, levou a que de 
acordo com o estudo feito por Ricardo Quinas e 
publicado no Trainspotter de Julho, não se reali-
zem mais que dez ou onze circulações no Leste 
em cada sentido, por semana.
Por isso, e se for positiva a ida do Lusitânia pela 
Linha da Beira Alta, de forma a captar clientes 
em Coimbra (os passageiros que venham do nor-
te) e ainda Guarda e Salamanca, tanto melhor.
Se não servir para eliminar os prejuízos desta 
oferta, pelo menos, que sejam minimizados.
Lamento é que se deixe uma linha em excelente 

estado, mas em prejuízo desta ligação, eu prefe-
riria muito mais que se avançasse para a ligação 
Covilhã - Guarda, essa sim, com potencial estra-
tégico, do ponto de vista económico, e ainda que 
nunca se deixasse morrer a ligação Beja - Fun-
cheira.
Julgo que uma malha ferroviária sem redundân-
cias e ligações alternativas entre si, especial-
mente em regiões do interior, é matar a prazo o 
caminho-de-ferro, e o seu potencial de desenvol-
vimento e mobilidade.
Naturalmente que uma politica activa de novos 
traçados em certos pontos das actuais linhas, 
como muitos defendem, e bem, ou mesmo a 
construção de novas ligações seria um passo em 
frente. Mas sem ser visionário, compreendemos 
que dadas as actuais condições económicas nos 
dois países, só poderemos e deveremos potenciar 
o tráfego o melhor possível, através de vias que 
permitam ligações mais rápidas, nos actuais tra-
çados.
Portugal fica assim com três ligações ferroviá-
rias a Espanha: Elvas - Badajoz, Vilar Formoso 
- Fuentes de Oñoro e Valença - Tuy.
A ligação a Espanha pelo Douro, que já teve a 
sua importância, não terá condições para poder 
ser rentabilizada nem para passageiros, nem 
principalmente para tráfego de mercadorias, se 
bem que tal, com outras condições de via e de 
orografia, pudesse encurtar significativamente as 
distâncias entre a região do Porto e o centro es-
panhol, nomeadamente Salamanca, Ávila, Valla-
dolid ou Madrid.
Por isso, e para o curto prazo, um grande passo 
em frente será a anunciada ligação directa entre 
Évora e Elvas/Badajoz, o que encurtará significa-
tivamente a distância entre o sul e a grande Lisboa 
e Espanha, numa boa linha férrea, em bitola ibé-
rica (o que não impede que possa, eventualmente 
estar pré-preparada, pelo menos para bi-bitola), 
e acabar com uma inexplicável mas teimosa no 
tempo ligação entre o sul, nomeadamente Sines 
e Setúbal ao centro-sul espanhol através do En-
troncamento.
Avance-se assim com esta ligação, e já podere-
mos falar num bom, mas primeiro passo para o 
futuro.
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Comboios-cama	 a	 circular	 em	
Portugal	 existem	 actualmente	 dois:	
o	 “Sud-Express”	 (cuja	 viagem	 inau-
gural	remonta	a	1887	e	liga	Lisboa	a	
Paris	[com	transbordo	em	Hendaye],	
em	 França)	 e	 o	 “Talgo-Lusitânia	
Comboio	 Hotel”	 (que	 liga	 Lisboa	 a	
Madrid,	Espanha).	E,	tal	como	tantos	
outros	 comboios	 nacionais,	 encon-
tram-se	 ambos	 ameaçados,	 ainda	
mais	agora	com	a	crise	que	o	país	
atravessa.	O	primeiro,	devido	ao	fac-
to	de	já	não	ter	a	utilização	de	outros	
tempos	(quando	chegava	a	transpor-
tar	mais	de	dez	carruagens	–	e	 ra-
mos	provenientes	do	Porto	e	Lisboa)	
e	o	segundo,	devido	ao	facto	da	sua	
curta	duração	e	da	agora	recente	al-
teração	do	percurso	para	uma	futura	
fusão	com	o	primeiro.

Além	 disso,	 ambos	 apresentam	
elevados	 prejuízos	 operacionais,	
e	 não	 são	 concorrentes	 nem	 com	
o	autocarro	 (que	é	bem	mais	bara-

to),	 nem	 com	 o	 avião	 (que	 é	 bem	
mais	rápido),	nem	com	o	carro	(que	
é	 bem	 mais	 flexível).	 Tornaram-se	
comboios,	por	assim	dizer,	de	lazer,	
utilizados	 mais	 por	 turistas	 e	 pes-
soas	 com	 vontade	 de	 experimentar	
ou	 gozar	 de	 uma	 viagem	diferente,	
e	não	propriamente	de	pessoas	que	
utilizam	o	comboio	realmente	por	ne-
cessidade.	Isso	foi	visível	a	bordo	do	
comboio:	mesmo	 tendo	 realizado	 a	
viagem	em	pleno	Inverno,	encontrei	
bastantes	turistas	a	bordo.

Assim,	e	após	no	inicio	de	2012,	
ter	 ouvido	 alguns	 rumores	 de	 que	
o	 serviço	 Lusitânia	 estaria	 prestes	
a	 mudar	 o	 seu	 trajecto,	 devido	 ao	
eminente	 encerramento	 do	 Ramal	
de	 Cáceres	 (que	 já	 havia	 deixado	
de	 suportar	 o	 transporte	 de	merca-
dorias,	 ficando	 apenas	 afecto	 aos	
dois	 comboios	 Lusitânia	 diários)	 e	
que	muito	provavelmente	passaria	a	
circular	pela	Beira	Alta,	pareceu-me	

uma	 boa	 ideia	 aceitar	 o	 desafio	 de	
realizar	 uma	 volta	 a	 Espanha	 utili-
zando	para	isso	os	dois	comboios	In-
ternacionais	nocturnos	portugueses,	
o	 “Sud-Express”	 na	 ida	 e	 o	 “Talgo-
-Lusitânia	Comboio	Hotel”	 na	 volta,	
com	 especial	 destaque	 para	 este	
último,	no	qual	nunca	 tinha	viajado.	
Para	 além	de	 ir	 fazer	 pela	 primeira	
vez	 essa	 viagem,	 ia	 igualmente	 re-
alizar	outro	sonho	meu:	viajar	a	bor-
do	dum	comboio	 “Talgo	Hotel”,	 que	
me	atrai	bastante	pelo	seu	conforto	
e	 classe,	 usufruindo	 para	 isso	 dos	
quartos	 individuais	 –	 afinal	 de	 con-
tas,	não	é	qualquer	quarto	de	hotel	
que	 permite	 ver	 o	 pôr-do-sol	 em	
Madrid	 e	 o	 nascer	 do	 Sol	 em	 Lis-
boa!	Seria	para	mim	uma	estreia	em	
vários	 sentidos,	 tomar	 banho	 num	
comboio,	 dormir	 numa	 cama	 num	
comboio,	jantar	num	comboio,	tomar	
o	 pequeno-almoço	 num	 comboio,	
basicamente,	entrar	num	hotel	pura-

Agora que o adeus do lusitânia pelo Ramal de Cáceres, após avanços e recuos, se tornou uma realidade, 
nada como relembrar uma das viagens mais carismáticas dos caminhos de ferro portugueses, efectuada 

ainda pela passagem na fronteira de Marvão-Beirã.

Jorge Lopes

Jorge Lopes

O adeus aO lusiTânia pelO 
Ramal de CáCeRes

um COmbOiO de luxO, numa linHa que agORa aCaba...

O adeus a Torre das Vargens
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Partida de lisboa-Santa Apolónia

Aspecto exterior da estação de Madrid-Chamartín

mente	ferroviário,	tudo	isso	é	logo	à	
primeira	vista	excitante	e	apaixonan-
te,	pela	experiência	em	si!

Assim,	 no	 dia	 31	 de	 Janeiro	 de	
2012,	 e	 aproveitando	 as	 férias	 da	
faculdade,	rumei	em	direcção	a	Lis-
boa-Santa	Apolónia	 (vivo	 no	 Porto)	
e	apanhei	o	comboio	“Sud-Express”	
com	 destino	 a	 Irún,	 onde	 experi-
mentei	pela	primeira	vez	viajar	num	
Comboio	Talgo	Hotel.

Na	 linha	 2	 de	 Santa	 Apolónia,	
bem	 no	 centro	 de	 Lisboa,	 a	 com-
posição	 Talgo	 4C1	 e	 a	 locomotiva	
eléctrica	 5617	 aguardam	 pela	 hora	
de	partida	 (16h30),	 com	o	 comboio	
“Sud-Express”,	 para	 rumarem	 a	
França.	 A	 composição	 é	 colocada	
naquela	linha	bem	cedo,	ainda	antes	
das	14h30,	para	que	os	passageiros	
possam	 ir	 ocupando	 os	 seus	 luga-
res,	e	para	que	nada	 falhe	à	última	
hora.

A	 bordo	 o	 comboio	 é	 simples-
mente	diferente	de	qualquer	um	do	
quotidiano	nacional:	é	um	autêntico	
hotel	 sobre	 carris,	 bastante	 requin-
tado	 e	 luxuoso,	 providenciando	 os	
mais	 variados	 serviços	 aos	 passa-
geiros,	 e	 sobretudo	 extremamente	
silencioso.	Aliás,	graças	ao	seu	sis-
tema	de	rodados,	mesmo	em	linhas	
em	mau	estado,	o	barulho	a	bordo	é	
diminuto.

A	 viagem	 correu	 rápida	 e	 sem	
sobressaltos.	Caiu	a	noite,	veio	Es-
panha	 e	 voltou	 o	 dia,	 à	 chegada	 à	
fronteira	com	a	França.	Uma	viagem	
que	relatarei	numa	próxima	edição.

Em	 Irún,	 apanhei	 posteriormen-
te	 um	Alvia	 com	 destino	 a	 Madrid-
-Chamartín,	onde	poderia	finalmente	
apanhar	 boleia	 no	 “Talgo-Lusitânia	
Comboio	Hotel”.	 E	 assim	 fiz,	 tendo	

daqui	 também	 partem	 comboios	
para	 França,	 Portugal	 e	 tantos	 ou-
tros	 destinos	 longínquos.	 É	 aqui	 o	
coração	dos	serviços	de	longo	curso	
de	 Madrid	 para	 a	 Europa.	 E	 claro,		
daqui	também	há	composições	para	
a	quase	totalidade	de	cidades	espa-
nholas,	desde	a	Galiza	à	Catalunha,	
passando	por	tantas	outras	regiões.

Chegado	à	mesma	pelas	14h00,	
foi	tempo	de	a	explorar,	de	esperar,	
de	 lanchar	qualquer	coisa:	espaços	
de	 restauração	não	 faltam.	Os	dois	
painéis	 de	 partidas	 ainda	 não	 indi-
cavam	o	comboio	português,	o	mes-
mo	só	apareceu	cerca	de	três	horas	
antes	(pelas	19h30),	devido	ao	facto	
de	muitos	outros	comboios	partirem	
antes,	 nomeadamente	 o	 Comboio	
Hotel	407	para	Paris,	pelas	18h12.

Tempo	para	fotografar	o	exterior,	
que	se	enche	de	táxis	prontos	a	par-
tir	a	qualquer	momento,	algo	impres-
sionante	para	quem	está	habituado	
a	ver	estações	nacionais	com	pouco	
mais	de	dez	táxis	parados.

Cerca	de	meia	hora	antes	da	par-
tida	 (que	 seria	 às	 22h40),	 aparece	
então	 a	 linha	 do	 comboio:	 vía	 7.	A	
composição	 é	 a	 típica:	 locomotiva	
diesel	 de	 série	 334,	 que	 neste	 dia	
foi	a	334-023.9,	e	uma	composição	
Talgo	Hotel	 de	 série	 4,	 neste	 caso,	
a	composição	3C	dessa	mesma	sé-
rie.	 A	 locomotiva,	 apta	 a	 200km/h,	
é	moderna	e	 imponente,	 colocando	
no	bolso	qualquer	locomotiva	diesel	
portuguesa,	 à	 excepção	 claro	 das	
novas	Euro	4000	da	Takargo,	voca-
cionadas	para	o	 transporte	de	mer-
cadorias.

Como	o	meu	bilhete	é	em	Clas-
se	 Preferente	 (que	 na	 prática	 se	
traduz	 em	 viajar	 em	 cama	 de	 1ª	
classe,	mas	sem	WC	privativo),	sou	

chegado	 no	 dia	 1	 de	 Fevereiro	 a	
Irún,	 pela	manhãzinha,	 a	 tempo	 de	
apanhar	o	Alvia	 com	destino	a	Ma-
drid,	numa	viagem	de	cerca	de	cinco	
horas	de	duração,	 que	passaram	a	
correr.	A	chegada	à	capital	espanho-
la	ocorreu	no	horário	previsto,	14	ho-
ras	em	ponto	do	dia	1	de	Fevereiro	
de	 2012,	 apesar	 das	 várias	 obras	
que	 foram	 atrasando	 a	 marcha	 do	
comboio	–	são	inúmeras	as	constru-
ções	de	novas	linhas	e	obras	de	arte	
do	lado	de	lá	da	fronteira,	que	cá	não	
existem	sequer.

A	 estação	 de	 Madrid-Chamartín	
é	gigantesca,	comparada	a	qualquer	
estação	portuguesa	(excepto,	claro,	
ao	Entroncamento).	Impressiona	pe-
los	 espaços	 comerciais,	 pelo	movi-
mento	de	passageiros,	de	comboios.	
Só	 linhas	de	comboios	urbanos,	os	
famosos	Cercanías,	 são	 dez	 (C1	 a	
C10),	 com	 algumas	 variantes,	 mas	
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Cercanías em Madrid-Chamartín

O lusitânia antes da partida de Madrid-Chamartín

recebido,	 como	 em	 qualquer	 hotel,	
por	 uma	 agradável	 funcionária	 que	
após	 receber	 o	 bilhete,	me	entrega	
a	chave	do	quarto	e	me	encaminha	
ao	 mesmo.	 Informa-me	 que	 estará	
sempre	 disponível	 para	 o	 que	 for	
preciso	durante	a	viagem,	e	abando-
na	o	corredor	estreito	onde	entretan-
to	me	deixou.	Um	bilhete	 individual	
neste	 tipo	 de	 compartimento	 passa	
dos	 100	 euros,	 pelo	 que	 a	maioria	
dos	passageiros	opta	por	 viajar	em	
2ª	classe	(ou	quartos	partilhados	ou	
lugares	sentados).

Lá	fora,	para	lá	do	vidro	deste	ho-
tel	 rolante,	 Madrid	 prepara-se	 para	
a	 noite	 fria	 de	 Inverno.	 Lá	 fora,	 os	
Cercanías	 não	 param,	 sempre	 de	
um	lado	para	o	outro,	enquanto	nós	
aguardamos	calmamente	a	hora	de	
partida.	 Após	 pousar	 a	 mochila	 no	
compartimento,	hora	de	sair	para	a	
plataforma	 novamente	 e	 fotografar	
não	só	o	comboio,	como	todos	os	ou-
tros	que	entretanto	passavam,	como	
uma	 automotora	 eléctrica	 de	 duplo	
piso,	 semelhantes	 à	 série	 3500	 da	
CP	e	Fertagus.	Estava	 frio,	e	 voltei	
para	o	quente	acolhedor	da	compo-
sição.	É	hora	de	voltar	para	casa.

A	 composição	 parte	 finalmente	
em	direcção	a	Lisboa.	Dez	minutos	
antes	 já	 havia	 partido	 de	 Lisboa-
-Santa	Apolónia	o	Lusitânia	em	sen-
tido	contrário,	ou	seja,	para	Madrid.	
O	 cruzamento	 com	 este	 comboio	
será	estrategicamente	realizado	jun-
to	à	fronteira	com	Portugal,	para	per-
mitir	a	troca	de	locomotiva	do	nosso	
comboio	pela	 do	 comboio	que	 vem	
em	 sentido	 contrário;	mais	 à	 frente	
explicarei	melhor	essa	situação.

Partimos	para	o	 lado	Sul	da	es-
tação	de	Madrid-Chamartín,	por	isso	
vamos	 atravessar	 grande	 parte	 do	
centro	de	capital	espanhola	até	en-
contrarmos	 o	 caminho	 para	 casa.	
Estações	 como	 Madrid-Puerta	 de	
Atocha,	 que	 é	 a	 maior	 estação	 de	
Madrid	 (tristemente	 conhecida	 pelo	
atentado	à	bomba	em	2004)	e	outras	
tantas	 urbanas	 são	 atravessadas.	
Finalmente,	e	após	vias	e	estações,	
chegamos	à	saída	da	cidade	de	Ma-
drid.	Começa	a	chover.

A	cama	já	está	aberta.	Apesar	de	
haver	a	possibilidade	de	a	cama	se	
fechar	 em	 dois	 confortáveis	 sofás,	
aqui	isso	nunca	acontece,	tal	é	a	ra-
pidez	da	viagem.	No	“Sud-Express”	
que	apanhei	até	Irún,	por	outro	lado,	
as	camas	só	se	baixaram	quando	já	
praticamente	 estávamos	 em	 Espa-
nha,	pelas	22	horas	da	noite.

O	compartimento	tem	tudo	de	in-
dispensável.	 É	 composto,	 por	 alto,	

por	duas	camas	em	forma	de	beliche	
(mas	só	a	inferior	estava	montada),	
uma	janela	para	o	exterior,	com	corti-
nas,	um	lavatório	com	espelho,	arru-
mações,	uma	tomada	com	corrente	
eléctrica,	regulador	de	temperatura,	
cabides,	entres	outros	luxos.	Para	o	
cliente	dispõe	ainda	de	uma	mala	de	
higiene	pessoal,	assinada	pela	CP	e	
pela	RENFE,	duas	garrafas	de	água	
e	uma	toalha.	Melhor	que	alguns	ho-
téis,	desde	já	posso	afirmar!

Como	a	partir	de	agora	a	paisa-
gem	deixou	de	ser	urbanizada,	e	já	
é	madrugada,	hora	de	fechar	as	cor-
tinas	 para	 o	 céu	 estrelado,	 esque-
cer	a	chuva	que	cai	lá	fora,	e	deitar	
na	confortável	cama.	Apesar	de	ser	
uma	cama	montável,	num	comboio,	
posso	garantir	que	é	bem	confortá-
vel.	Não	é	dura,	nem	mole,	é	perfei-

ta,	e,	com	um	cobertor	e	lençol,	qual-
quer	pessoa	pode	facilmente	ajustar	
a	roupa	da	cama	aquilo	que	preten-
der,	 ou	 mais	 quente,	 ou	 mais	 frio.	
Tranca-se	a	porta	do	quarto.	Apaga-
-se	a	luz	do	compartimento,	sem	se	
precisar	 de	 levantar	 da	 cama,	 pois	
o	interruptor	é	acessível	para	quem	

 Conteúdo do kit higiene   



biTOla ibéRiCa

29

está	 deitado.	 Fecha-se	 os	 olhos	 e	
espera-se	pelo	novo	dia,	ainda	que	a	
emoção	do	momento	não	deixe	que	
isso	aconteça	rapidamente.

Não	 tinha	 colocado	 desperta-
dor,	 porque,	 para	 além	 de	 cansado	
das	viagens,	estava	em	crer	que	iria	
acordar	 passado	 algumas	 horas.	
Mas	não.

Acordei	 pelas	 4h00	 portuguesas	
(5h00	 espanholas	 –	 ou	 seja,	 havia	
dormido	 cinco	 horas),	 segundo	 o	
meu	 relógio,	mas	 senti-me	 perdido.	
Onde	 estaria?	 Abrindo	 as	 cortinas	
desde	 logo	 podia	 chegar	 a	 várias	
conclusões.	 A	 primeira	 era	 que	 o	
comboio	seguia	a	uma	bela	velocida-
de	 (diria	 80km/h).	Segundo,	 não	 se	
viam	 luzes,	 nem	casas,	 apenas	 um	
espectacular	e	indiscritível	céu	estre-
lado,	como	não	se	vê	todos	os	dias,	

ali	 a	 brilhar	 sobre	 as	 sombras	 das	
luzes	do	comboio	a	 rasgar	o	nada.	
Pensei:	devo	estar	já	no	Alentejo.	A	
paisagem	assim	o	parecia	confirmar.	
Uma	ida	ao	horário	diria	que	de	facto	
já	estaria	entre	Marvão-Beirã	e	Torre	
das	Vargens,	apesar	de	não	ter	sen-
tido	a	troca	de	locomotivas	(da	qual,	
como	 prometido,	 falarei	 a	 seguir).	
Na	 verdade,	 foi	 mesmo.	 Passado	
meia	 hora,	 o	meu	 comboio	 detém-
-se	em	Torre	das	Vargens,	à	 tabela	
(no	horário	previsto).	A	viagem	é	tão	
confortável,	que	é	fácil	dormir	a	via-
gem	 toda.	 Tempo	 para	 mais	 umas	
fotos.

Com	quase	meia	hora	para	 tirar	
fotografias,	 tirei	 umas	 quatro	 deze-
nas	 delas.	 À	 composição,	 à	 esta-
ção…	Deu	tempo	para	tudo.	O	tem-
po	 estava	 gélido.	 4h30	 no	Alentejo	
não	seria	de	esperar	outra	coisa.	A	
estação	está	aberta	mas	não	se	vê	
o	chefe:	esse	só	apareceu	para	vir	
dar	partida	ao	comboio,	pelas	5h00.	

O	 maquinista	 e	 o	 operador	 de	
apoio	mantêm-se	dentro	 da	máqui-
na	 diesel	 número	 1408,	 a	 mesma	
que	também	traccionou	horas	antes	
o	 “Talgo-Lusitânia	 Comboio	 Hotel”	
para	Madrid,	 com	o	 qual	 tinha	 cru-
zado	 em	 Valência	 de	Alcântara,	 e,	
ironicamente,	 a	 mesma	 que	 fez	 o	
último	comboio	Lusitânia	via	Ramal	
de	 Cáceres,	 na	 madrugada	 de	 dia	
15	de	Agosto	de	2012.	É	nesta	es-
tação	que	se	dá	a	troca	de	locomoti-
vas	que	falei	anteriormente.	Basica-
mente,	enquanto	dormia,	o	comboio,	
ao	 efectuar	 paragem	 em	 Valência	
de	Alcântara,	antes	da	fronteira	com	
Portugal,	troca	de	locomotiva	com	o	
comboio	 Lusitânia	 em	 sentido	 con-
trário,	 ou	 seja,	 o	 que	 vai	 para	Ma-

drid.	Desta	forma,	a	mesma	locomo-
tiva	que	me	trouxe	até	à	fronteira,	vai	
voltar	à	capital	espanhol	com	quem	
vai	 para	 esse	 destino,	 enquanto	 a	
locomotiva	 que	 trouxe	 a	 composi-
ção	para	Madrid,	desde	o	Entronca-
mento	até	aqui,	regressa	com	o	meu	
comboio	 até	 lá.	 Posteriormente,	 e	
como	vamos	ver	a	seguir,	ainda	ha-
verá	uma	segunda	troca	de	locomo-
tivas	na	estação	do	Entroncamento,	
visto	que	a	partir	de	Abrantes	todo	o	
percurso	é	electrificado,	preferindo	a	
CP	utilizar	então	material	eléctrico.

Chegam	as	 05h00	 e	 partimos	 à	
tabela.	O	interior	do	comboio	é	muito	
silencioso,	mas	ainda	é	perceptível	
o	som	suave	e	 leve	da	1400	a	 tra-
balhar.	E	num	toc-toc	suave	o	hotel	
rolante	rasga	o	Alentejo,	estrelado	e	
calmo…	Como	se	de	um	deserto	se	
tratasse.	Sem	vontade	para	dormir,	
apenas	 apreciar	 tamanho	 espectá-
culo,	 recosto-me	 na	 cama	 e	 deixo-
-me	levar	pelo	embalar	do	comboio.	
Lá	 fora,	 a	 paisagem	 é	 totalmente	
escura:	 não	 fossem	 as	 estrelas	 e	
os	vultos	das	árvores,	não	se	veria	
nada	lá	fora.	Já	não	chove,	como	em	
Madrid,	 mas	 ainda	 assim	 o	 tempo	
não	parece	estar	muito	melhor.

A	paragem	em	Abrantes	é	curta,		
rápida	 e,	 como	 seria	 de	 esperar,	 à	
tabela.	Saio	do	quarto	para	o	corre-
dor.	Isto	porque	gostava	de	fotogra-
far	 o	 Castelo	 de	Almourol	 (ou	 pelo	
menos,	o	vulto	dele,	porque	de	noi-
te,	não	há	milagres).	Não	cheguei	a	
tirar	a	fotografia:	no	corredor	apare-
ce	uma	brasileira	que	mete	conver-
sa.	Não	me	 lembro	 já	 da	 conversa	
com	 precisão,	 mas	 aparentemente	
tinha	vindo	do	Brasil	 recentemente,	
estava	a	viajar	por	lazer	e	sentia-se	

Paragem em Torre das Vargens

Aspecto interior do quarto

Pormenor do quarto
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As 1400 encerram a história de comboios de passageiros rebocados por máquina 
diesel em Portugal. A fotografia retrata a troca de locomotiva no Entroncamento

Visão do restaurante

Para a história fica a paragem prolongada que o Lusitânia fazia na T. das Vargens

confusa	 devido	 aos	 fusos	 horários.	
Mais	uma	prova	de	que	este	serviço	
tem	 como	 público-alvo	 quem	 viaja	
por	 lazer,	 ou	 seja,	 escolhe	 o	 com-
boio	não	por	ser	mais	barato,	rápido	
(ou	mesmo	confortável),	mas	porque	
quer	 viajar	 neste	 serviço	 ferroviário	
especificamente.

À	 chegada	 ao	 Entroncamento,	
tempo	 da	 1408	 sair	 da	 tracção	 do	
comboio	 e	 chamar	 uma	 locomotiva	
eléctrica	de	série	5600	da	CP	Longo	
Curso.	Por	incrível	que	pareça,	a	foto	
que	 tirei	 à	 locomotiva	 não	 permite	
identificá-la,	 apenas	 confirmar	 que	
não	tinha	publicidade.	E	trazia	brinde:	
até	ao	destino,	levaremos	uma	Corail	
de	2ª	classe	“como	nova”	a	reboque,	
a	separar	a	 locomotiva	da	composi-
ção	Talgo	Hotel.	Nada	de	estranho:	
estes	 comboios	 nocturnos	 são	 usu-
almente	 utilizados	 para	 transpor-
tar	material	 em	 rotação.	Faz	 frio	no	
Entroncamento,	 e,	 depois	 de	 umas	
fotos,	 volto	 novamente	 para	 dentro.	
Hora	de	 ir	 tomar	o	pequeno-almoço	
à	carruagem	restaurante,	grátis	para	
quem	viaja	na	Classe	Preferente.

O	 pequeno-almoço	 é	 completo:	
café	 com	 leite,	 compotas	 variadas,	
croissants,	 pães,	 sumo	 de	 laranja,	
manteiga…	Um	requinte!	Pela	 jane-
la,	 o	 Tejo	 acompanha-nos,	 e	 o	 sol	
não	tarda	em	vir	cumprimentar-nos.	A	
manhã	nasce,	e	com	ela,	Lisboa	che-
ga.	O	 comboio,	 sempre	 a	 140km/h,	
rasga	 agora	 os	 últimos	 quilómetros	
do	seu	percurso.	Começam	a	ver-se	
os	urbanos	com	os	primeiros	passa-
geiros	do	dia,	os	primeiros	comboios	
começam	a	cruzar	connosco	e	lenta-
mente	o	sol	sobe	mais	um	bocadinho	
lá	no	horizonte	do	Ribatejo.

Tempo	de	voltar	ao	quarto,	pegar	
nas	malas,	 certificando-me	que	não	
esquece	nada.	Antes	da	chegada	ao	
Oriente,	 o	 casal	 do	 quarto	 ao	 lado	
fecha	 sem	 querer	 o	 quarto	 com	 as	
chaves	 lá	dentro;	hora	de	chamar	o	
técnico	 mecânico	 que	 acompanha	
sempre	o	comboio	para	o	caso	de	al-
guma	ocorrência	desse	género.	Para	
o	 que	 os	 clientes	 pagam,	merecem	
um	serviço	de	qualidade,	e	têm-no.

A	chegada	ao	Oriente	não	podia	
ter	 sido	mais	 à	 tabela.	 Com	 amea-
ça	de	greve,	que	estava	convocada	
para	este	dia,	mas	que	não	se	che-
gou	 a	 desenvolver,	 encaminho-me	
para	 a	 linha	 1.	 O	 Intercidades	 521	
prepara-se	para	me	levar	a	casa.	Foi	
uma	volta	ibérica	que	gostava	de	re-
petir…	Talvez	 um	dia,	mas	 agora…	
Só	pela	Beira	Alta.
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numa das pontes do Ramal de Cáceres, entre Castelo de Vide e Marvão-Beirã, vemos o 
Regional n.º 5551 (Torre das Vargens - Marvão-Beirã) quase a chegar ao seu destino.

 
Fotografia: João Lourenço

E numa ponte idêntica mais a sul, entre Castelo de Vide e Vale do Peso (Pk 218), vemos a 
Allan 0369 com o Regional 5550 (Marvão-Beirã - Entroncamento), 29 de Janeiro de 2011.

 
Fotografia: Nuno Morão
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A	história	 do	Ramal	 de	Cáceres	
começa	 em	 1877,	 quando	 se	 teve	
em	mente	um	rápido	transporte	dos	
fosfatos	das	minas	de	Cáceres,	em	
direcção	 ao	 porto	 de	 Lisboa.	 Dois	
anos	 depois,	 o	 engenheiro	 Pedro	
Inácio	 Lopes	 é	 encarregue	 da	 exe-
cução	 do	 projecto	 do	 ramal,	 que	
abre	 primeiramente	 ao	 serviço	 em	
15	de	Outubro	de	1879.	Após	todas	
as	 obras	 e	 burocracias	 habituais,	
abre	ao	serviço	oficial	a	6	de	Junho	
de	 1880	 –	 é	 de	 destacar	 a	 rapidez	
com	que	todo	o	processo	foi	desen-
volvido.

Infelizmente,	esta	seria	mais	uma	
ligação	ferroviária	destinada	ao	insu-
cesso,	 já	que,	 logo	em	1885,	o	ne-
gócio	dos	 fosfatos	começa	a	decair	
(apenas	cinco	anos	após	a	 inaugu-
ração	 oficial	 do	 ramal)	 e	 o	 trajecto	
estava	 longe	 de	 ser	 favorável	 para	
os	comboios	de	passageiros.	Estan-
do	entregue	a	exploração	à	“Compa-
nhia	Real	 dos	Caminhos	 de	Ferros	
Portugueses”,	 empresa	 que	 tinha	
realizado	um	contrato	com	a	empre-
sa	mineira	de	Cáceres	para	o	falado	
transporte	dos	fosfatos,	a	questão	é	
que,	desde	muito	cedo,	as	histórias	

que	 envolviam	 o	 projecto	 não	 adi-
vinhavam	nada	 de	 bom.	Rezam	as	
crónicas	da	altura	que	o	traçado	nas-
ceu	 deficiente	 e	 sinuoso	 porque	 a	
empresa	destacada	para	a	constru-
ção	era	paga	ao	quilómetro	de	 via,	
o	 que	 pode	 explicar	 o	 tão	 sinuoso	
traçado	em	locais	onde	se	poderiam	
ter	tomado	outras	opções	bem	mais	
favoráveis,	 em	 proveito	 sobretudo	
dos	comboios	de	passageiros.

Em	 8	 de	 Outubro	 de	 1881,	 Va-
lencia	 de	 Alcántara	 (Espanha)	 vê	
finalmente	a	 ligação	a	Madrid	 inau-
gurada.	Sendo	este	um	trajecto	mais	
curto	entre	Lisboa	e	Madrid	do	que	
seguindo	 pela	 fronteira	 de	 Elvas,	
surgiram	 de	 imediato	 alguns	 servi-
ços	 internacionais	 de	 passageiros,	
numa	linha	que	tinha	sido	projectada	
a	pensar	em	tráfego	de	mercadorias.

	O	Ramal	de	Cáceres	conta	com	
cerca	de	72	quilómetros	de	extensão	
e	 inicia-se	na	estação	da	Torre	das	
Vargens	(situada	na	Linha	do	Leste).	
Segue	algumas	centenas	de	metros	
paralelamente	à	Linha	do	Leste	em	
direcção	de	Elvas,	afastando-se	de-
pois	para	a	esquerda	a	caminho	da	
primeira	paragem:	Cunheira,	ao	PK	

186.413	 (pouco	 mais	 de	 doze	 qui-
lómetros	 depois	 de	 Torre	 das	 Var-
gens),	que	tem	a	povoação	afastada	
cerca	 de	 três	 quilómetros	 do	 apea-
deiro.	 Em	 tempos	 Cunheira	 (dados	
de	 1978)	 chegou	 a	 ter	 duas	 linhas	
que	 permitiam	 cruzamentos	 e	 uma	
outra	linha	que	se	estendia	até	atrás	
do	edifício	de	passageiros,	que	per-
mitia	 a	 movimentação	 de	 algumas	
mercadorias.	 Os	 sinais	 avançados	
em	1978	situavam-se	ao	PK	185.352	
do	 lado	da	Torre	das	Vargens	e	ao	
PK	 187.601	 do	 lado	 de	 Vale	 do	
Peso.	Nos	últimos	tempos	de	servi-
ço	 comercial,	 Cunheira	 era	 apenas	
um	apeadeiro	situado	em	plena	via,	
mantendo-se	 o	 antigo	 edifício	 de	
passageiros	 completamente	 “sela-
do”,	 com	 o	 cais	 coberto	 destruído	
(são	ainda	hoje	visíveis	os	vestígios	
do	 cais).	 Mais	 recentemente	 tinha	
sido	construído	um	pequeno	abrigo	
para	os	passageiros.

Seguem-se	mais	uns	quilómetros	
até	ao	PK	200.731,	onde	está	situa-
do	o	apeadeiro	de	Vale	do	Peso-A,	
que,	na	década	de	 ‘60,	 já	constava	
nos	 horários.	 Este	 apeadeiro	 sur-
giu	 junto	 da	 aldeia	 que	 dá	 nome	 à	

O dia 15 de Agosto fica na história como 
o dia oficial do encerramento ao tráfego 

comercial no Ramal de Cáceres, com o fim da 
passagem do lusitânia Comboio-Hotel pela 
fronteira de Marvão, comboio que passou 
a circular via linha da Beira Alta. Como 
memória, eis um artigo sobre um pouco da 
história dos mais de 132 anos de existência 
desta via ferroviária centenária, onde milhares 
de comboios viu passar.

Ramal de CáCeRes

linhas de memóRia,
no fim da históRia!

Pedro André

Vários

  Marco fronteiriço no meio da ponte
  www.historiasdaraia.blogspot.pt
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A estação “original” de Marvão,

freguesia,	 numa	 tentativa	 de	 atrair	
mais	passageiros,	 já	que	a	estação	
de	Vale	do	Peso,	ao	PK	203.368,	fica	
muito	 mais	 afastada	 daquele	 aglo-
merado	populacional.	

A	 estação	 de	 Vale	 do	 Peso,	 em	
termos	 de	mercadorias,	 tinha	muito	
interesse.	 Nos	 últimos	 anos	 chega-
ram-se	 a	 efectuar	 vários	 comboios	
de	 madeira.	 Chegou-se	 inclusiva-
mente	 a	 carregar	 ali	 pedra	 e,	 para	
o	 efeito,	 foi	 construído	 um	 terminal	
(Terminal	 da	 Pedra)	 para	 facilitar	 o	
transporte	 entre	 esta	 região	 alen-
tejana	 e	 a	 zona	 de	 Pedra	 Furada,	
perto	de	Sintra.	O	layout	da	estação	
mantém-se	 praticamente	 o	 mesmo	
como	 há	 quarenta	 anos	 atrás,	 com	
as	 linhas	de	cruzamento	 (I	e	 II)	e	a	
linha	 III	que	se	estendia	por	 trás	do	
cais	coberto	e	onde	era	carregada	a	
madeira	com	destino	à	Portucel.

Mais	uns	quilómetros,	por	paisa-
gens	 tipicamente	 alentejanas,	 até	
à	 lindíssima	 estação	 de	Castelo	 de	
Vide,	situada	também	ela	a	cerca	de	
três	quilómetros	da	vila	e	posiciona-
da	no	ramal	ao	PK	223.421.	Também	
aqui	 o	 layout	 das	 vias	 manteve-se	
praticamente	inalterado	desde	a	dé-
cada	de	 ‘70,	 altura	em	 foi	 instalada	
sinalização	que	permitia	o	eclipse	da	
estação	em	determinados	períodos.	
Pode-se,	ainda	hoje,	partir	à	desco-
berta	 do	 edifício	 de	 passageiros	 e	
do	cais	descoberto;	mas	também	da	
toma	de	água,	que	se	mantém	de	pé	
entre	a	linha	I	e	II.	

Depois	 de	Castelo	 de	 Vide,	 sur-
ge	 a	 estação	 de	 Marvão-Beirã,	 ao	
PK	238.880,	situada	na	freguesia	da	
Beirã	e	afastada	dez	quilómetros	da	
sede	 de	 concelho	 (Marvão).	 Inicial-
mente	não	era	que	um	simples	edifí-
cio	de	passageiros	como	tantos	que	
existiam	por	Portugal	fora.	Contudo,	
com	a	importância	de	ser	uma	esta-
ção	 ferroviária	 fronteiriça,	 em	 1926	
é	alvo	de	grandes	obras	de	moder-
nização:	o	antigo	edifício	de	passa-
geiros	 deu	 lugar	 a	 uma	 imponente	
estação,	onde	surgiram	então	agra-
dáveis	 instalações	 para	 os	 serviços	
ferroviários,	 incluindo	 quartos	 para	
passageiros,	 salas	para	os	serviços	
aduaneiros,	um	edifício	próprio	para	
restaurante,	entre	muitos	outros	me-
lhoramentos	que	dignificavam	o	país	
a	quem	entrava	por	aquela	fronteira	
para	nos	 visitar.	Com	a	 importância	
na	época	da	estação	e	da	ligação	a	

A nova estação de Marvão, numa imagem da gazeta dos Caminhos de Ferro

A ponte sobre a ribeira de Vide em 2009

© Chuseau Flaviens

José Sousa
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um Regional guarda - Coimbra na Aguieira

Espanha,	 cresce	 em	 redor	 da	 esta-
ção	uma	alegre	povoação,	onde	ain-
da	hoje	são	visíveis	as	típicas	cons-
truções	habitacionais	ferroviárias.	

Também	 as	 mercadorias	 tinham	
um	papel	fundamental	na	época	áu-
rea	 da	 estação	 de	 Marvão,	 com	 a	
existência	de	um	ramal	particular	de	
uma	empresa	pertencente	a	“Manuel	
Berenguel	 Vivas”,	 que	 tinha	 sucur-
sais	nas	principais	estações	fronteiri-
ças	nacionais,	tal	como	Elvas	e	Vilar	
Formoso.	O	diagrama	inserido	neste	
artigo,	datado	de	1977,	mostra	bem	
a	 dimensão	 das	 vias	 existentes	 na	
altura.	

As	principais	obras	de	arte	do	ra-
mal	resumem-se	a	alguns	pontões	e,	
principalmente,	à	ponte	sobre	a	ribei-
ra	de	Vide,	com	cerca	de	106	metros	
e	 situada	 entre	 Castelo	 de	 Vide	 e	
Marvão.	Também	a	ponte	sobre	o	rio	
Sever,	que	serve	de	fronteira	ferrovi-
ária	e	que	fica	a	sensivelmente	sete	
quilómetros	da	estação	de	Marvão,	é	
uma	obra	de	destaque!	

De	 salientar	 os	 bonitos	 azulejos	
que	 estão	 presentes	 nas	 estações	
de	Castelo	de	Vide,	Vale	do	Peso	e	
Marvão.	 Mantinham	 até	 há	 pouco	
tempo	(e	felizmente)	em	muito	boas	
condições	 de	 preservação.	 Espere-
mos	 que	 sejam	 preservados	 digna-
mente	para	futuro.

Passageiros
É	 um	 facto	 que	 o	 ramal	 surgiu	

inicialmente	 numa	 vertente	mais	 in-

A estação de Castelo de Vide com a toma de água em 2010

Vista geral da estação de Vale do Peso em 2010

Pedro André

Pedro André

A estação de Marvão-Beirã com a linha de acesso à placa giratória e o ramal particular
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dustrial,	 mas	 rapidamente,	 e	 numa	
estratégia	 habitual	 com	 o	 objectivo	
de	 obter	maiores	 receitas,	 surgiram	
os	primeiros	comboios	de	passagei-
ros.	Aquando	da	finalização	do	 lado	
espanhol	 da	 ligação	 a	Madrid	 (a	 li-
nha	 chegou	 primeiro	 à	 fronteira	 do	
lado	português),	são	introduzidas	as	
ligações	internacionais	entre	os	dois	
países,	reduzindo-se	a	distância	en-
tre	Lisboa	e	Madrid.	

Nessas	 ligações	 internacionais	
destaca-se	desde	 logo	a	passagem	
do	 famoso	 “Sud-Express”	pela	 fron-
teira	de	Marvão	entre	4	de	Novembro	
de	1887	e	1	de	Junho	de	1895,	como	
é	 visível	 no	 horário	 presente	 neste	
artigo,	datado	de	1888.	Esta	situação	
só	teve	o	seu	fim	aquando	da	aber-
tura	da	Linha	da	Beira	Alta	até	Vilar	
Formoso.	

	Um	dos	míticos	comboios	que	por	
ali	passaram	foi	o	“TER”,	que	fazia	a	
ligação	entre	Lisboa	e	Madrid,	com	a	
particularidade	de	circular	no	territó-
rio	nacional	durante	o	período	diurno.	
Este	serviço	foi	inaugurado	no	dia	1	
de	 Março	 de	 1967.	 Recorrendo	 ao	
horário	 de	 1968,	 podemos	 verificar	
que	 o	 “TER”	 com	 destino	 a	Madrid	
saía	 de	 Lisboa	 às	 7h35	 e	 chegava	
ao	 outro	 lado	 da	 fronteira	 (Valencia	
de	 Alcántara)	 às	 13h20.	 A	 marcha	
em	sentido	contrário	fazia	partida	da	
estação	espanhola	às	16h05	e	tinha	
chegada	a	Lisboa	marcada	para	as	
19h40.	Nas	duas	décadas	seguintes	
o	horário	deste	 comboio	quase	não	
sofreu	alterações,	até	que	teve	o	seu	
fim	em	1989.	

Um	 outro	 nome	 bem	 conhecido	
desta	temática	é	o	“Talgo-Luís	de	Ca-
mões”,	que	teve	a	sua	viagem	inau-
gural	em	1989,	substituindo	o	mítico	
“TER”.	O	“Luís	de	Camões”	saía,	em	
1989,	 de	Santa	Apolónia	 às	 12h15,	
para	 chegar	 à	 estação	 fronteiriça	
de	Marvão	às	15h06;	o	comboio	em	
sentido	contrário	 tinha	como	horário	
respectivo	18h14	e	21h05.	Ou	seja,	
mudavam-se	 os	 “nomes”,	 mas	 a	
circulação	 continuava	 a	 seguir	 nos	
moldes	do	 início	do	século,	 com	os	
passageiros	a	viajarem	entre	Lisboa	
e	a	fronteira	praticamente	com	luz	do	
dia,	excepção	feita	no	Inverno	quan-
do	os	dias	se	tornavam	mais	“peque-
nos”.	

E,	 não	 poderia	 ficar	 de	 maneira	
nenhuma	esquecido	o	Lusitânia,	que	
sendo	 dos	 primeiros	 internacionais,	

Comboio “Talgo luís de Camões” em Abrantes em 12-11-1993, antes de seguir para 
Madrid via Ramal de Cáceres

Adrian nicholls

João Marques

Horário presente na gazeta dos Caminhos de Ferro de Portugal e Espanha
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que	serviam	o	Ramal	de	Cáceres,	a	
história	 é	 completamente	 diferente.	
O	traçado	do	ramal	foi	realizado	com	
curvas	e	contra-curvas,	o	que	nunca	
permitiu	grandes	velocidades.	Aliada	
à	fraca	densidade	populacional	e	ao	
facto	 das	estações	e	apeadeiros	 fi-
carem	 afastadas	 dos	 aglomerados	
populacionais	 (excepção	 do	 apea-
deiro	de	Vale	do	Peso-A),	o	serviço	
estava	por	 si	 só	 condenado	ao	 fra-
casso.	

Em	 1967,	 por	 exemplo,	 saíam	
dois	 comboios	 diariamente	 de	 Va-
lência	 de	Alcântara	 que	 percorriam	
a	distância	entre	Marvão	e	Torre	das	
Vargens	uma	vez	de	manhã	e	outra	
de	 tarde,	 já	o	 regresso	estava	mar-
cado	para	finais	da	 tarde,	ou	então	
de	 madrugada.	 Em	 1975	 o	 pano-
rama	 era	 mais	 animador	 com	 três	

comboios	 em	 cada	 sentido,	 sendo	
que	um	deles	era	“misto”.	O	ano	de	
1978	terá	sido	a	altura	em	que	o	mo-
vimento	de	passageiros	no	Ramal	de	
Cáceres	teve	um	dos	pontos	mais	al-
tos	e	interessantes,	já	que	para	além	
dos	já	referidos	Internacionais,	eram	
quatro	 os	 Regionais	 que	 faziam	 a	
ligação	 em	 cada	 um	 dos	 sentidos,	
com	 alguns	 deles	 provenientes	 ou	
destinados	a	Valencia	de	Alcántara.	

A	mobilidade	das	pessoas	era	até	
a	essa	altura	praticamente	efectua-
da	 pelo	 transporte	 ferroviário,	man-
tendo-se	Marvão	 como	 uma	 impor-
tante	estação	 fronteiriça	em	 termos	
de	 passageiros.	A	 partir	 da	 década	
de	‘80	começa	a	dar-se	o	declínio	do	
transporte	 regional	 de	 passageiros.	
Em	1980,	os	 regionais	que	serviam	
o	ramal	estavam	reduzidos	a	apenas	

teve	a	infelicidade	de	também	ser	o	
último	a	circular	pelo	Ramal	de	Cá-
ceres,	percorrendo	os	últimos	quiló-
metros	 da	 linha	 no	 passado	 dia	 15	
de	Agosto.	O	objectivo	desta	circula-
ção	era	oferecer	um	serviço	noctur-
no,	permitindo	o	aproveitamento	das	
horas	 “mortas”	 do	 dia	 em	 viagem,	
com	 a	 possibilidade	 de	 chegar	 a	
Madrid	ou	a	Lisboa	a	horas	de	pon-
ta.	Era	 frequente,	por	exemplo,	nas	
publicidades	a	este	serviço	destacar	
o	slogan	“Dormindo	nas	carruagens	
cama	está	apto	para	trabalhar	quan-
do	o	comboio	chegar	ao	destino”.	

Em	1967,	o	“Lusitânia-Expresso”	
tinha	 horários	 que	 levavam	 o	 pas-
sageiro	a	atravessar	a	 fronteira	du-
rante	 a	 madrugada:	 a	 caminho	 de	
Madrid	 parava	em	Marvão	às	0h14	
e	 o	 regresso	 tinha	 como	 horário	 a	
paragem	às	5h24.	Foi	a	pensar	em	
casos	 de	 passageiros	 que	 perdiam	
ou	o	 comboio,	 ou	 as	 ligações	mais	
tardes,	que	as	obras	da	estação	de	
Marvão	 (referidas	 neste	 artigo)	 en-
globaram	 a	 construção	 dos	 quatro	
quartos,	que	permitiam	a	pernoita	na	
estação	 em	 condições	 de	 conforto	
condizentes	 com	o	 serviço	 que	 era	
prestado	pelos	Internacionais.

Na	década	de	‘90	o	comboio	cir-
culava	ainda	mais	pela	noite	dentro	
e	 as	 passagens	 em	 Marvão	 eram	
efectuadas	às	1h20	e	às	5h16.	Com	
todas	 as	 alterações	 que	 ocorreram	
com	o	passar	dos	anos,	o	Lusitânia	
foi	o	último	sobrevivente	dos	Interna-
cionais	via	Ramal	de	Cáceres	e	tor-
nou-se	 no	 único	 serviço	 Internacio-
nal	 com	 locomotiva	 a	 diesel	 da	CP	
–	nestes	últimos	tempos	foram	as	lo-
comotivas	da	série	1400	a	traccionar	
o	comboio	entre	o	Entroncamento	e	
Valência	de	Alcântara,	onde	era	rea-
lizada	a	troca	de	composições.	E	an-
tes	passaram	por	 lá	as	1930’s,	que	
ecoavam	 pela	 planície	 alentejana	
noite	dentro.	E	longe	vão	os	tempos	
em	que	o	material	dos	Internacionais	
era	o	mesmo	entre	Madrid	e	Lisboa,	
o	que	permitia	a	visão	em	Portugal	
de	 algum	 material	 motorizado	 es-
panhol.	 Também	 houve	 uma	 altura	
em	 que	 ficava	 material	 da	 RENFE	
resguardado	 em	 Abrantes,	 já	 que,	
durante	 uns	 tempos,	 foi	 aí	 que	 se	
fez	a	troca	de	tracção	entre	material	
nacional	e	espanhol.

Já	com	os	comboios	 “nacionais”	

um Regional entre Marvão e Torre das Vargens

Transporte de contentores Madrid - Entroncamento, em Castelo de Vide

José Sousa

Sérgio Costa
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duas	 circulações	 em	 cada	 sentido	
e	 já	nenhum	destes	seguia	até	Es-
panha.	Na	década	de	‘90,	mais	pro-
priamente	 em	 1992,	 mantinham-se	
as	mesmas	duas	ligações,	algo	que	
veio	a	acontecer	até	ao	fim	dos	re-
gionais	neste	ramal,	que	aconteceu	
em	 Janeiro	 de	 2011:	 os	 comboios	
registavam	 ocupações	 médias	 de	
três	passageiros.	

Durante	 muitos	 anos	 estes	 ser-
viços	 “nacionais”	 utilizaram	 as	 au-
tomotoras	 Nohab,	 mas	 também	 as	
Allan	 0300.	 Mais	 tarde	 passaram	
também	 por	 lá	 as	 locomotivas	 die-
sel	e,	nos	últimos	 tempos,	as	Allan	
0350.	Com	o	fim	da	necessidade	de	
manobras	 na	 estação	 de	 Marvão-
-Beirã	 para	 os	 serviços	 regionais,	
mais	 isolada	 a	 estação	 foi	 ficando,	
numa	altura	em	que	todas	as	esta-
ções	do	 ramal	estavam	em	eclipse	
quase	permanente,	excepção	feita	à	
estação	de	Vale	 do	Peso,	 de	onde	
se	expediam	mercadorias.	No	dia	31	
de	Janeiro	de	2011,	uma	Allan	per-
corre	 pela	 última	 vez	 o	 ramal	 com	
um	serviço	regional.

	Mas	nem	só	de	Internacionais	e	
regionais	se	fez	a	história	do	ramal	
de	Cáceres.	Os	especiais	de	passa-
geiros,	com	destaque	para	o	grupo	
PTG,	 davam	 sempre	 que	 possível	
uma	nova	vida	ao	ramal.	Em	2003,	
por	exemplo,	uma	das	viagens	PTG	
usa	o	Ramal	de	Cáceres	para	entrar	
em	Espanha	via	Valencia	de	Alcán-
tara	 e	 voltam	a	 entrar	 em	Portugal	
por	Badajoz,	seguindo	via	Linha	do	
Leste.	O	PTG	tem	a	capacidade	de	
fazer	circular	no	Ramal	de	Cáceres	
material	 tão	 diversificado	 tal	 como	
locomotivas	da	série	1800,	1550		e	
1400,	ou	a	Allan	VIP,	em	momentos	
únicos	da	história	recente	do	ramal.

Mercadorias
Inicialmente	o	Ramal	de	Cáceres	

teve	como	principal	objectivo	escoar	
os	fosfatos	de	Cáceres,	mas	desde	
muito	cedo	que	esse	tráfego	come-
çou	a	declinar,	logo	a	partir	de	1885.	
No	entanto,	e	tendo	em	conta	a	me-
nor	 distância	 que	 existia	 seguindo	
esta	 ligação	 internacional	 entre	 as	
capitais	dos	dois	países,	o	movimen-
to	 de	 mercadorias	 continuou.	 Não	
existindo	muitos	dados	concretos	do	
início	 do	 século	XX,	 é	 possível,	 no	

entanto,	 destacar	 a	 existência	 em	
1915	 de	 um	 comboio	 de	mercado-
rias	de	Lisboa-Rossio	com	destino	a	
Espanha,	com	passagem	pela	fron-
teira	de	Marvão.	Ou	seja,	surgiam	já	
na	altura	comboios	só	para	o	trans-
porte	 de	 mercadorias.	 Por	 outro	
lado,	 também	 os	 comboios	 mistos	
fizeram	parte	do	dia-a-dia	do	ramal	
durante	várias	décadas.	Era	habitu-
al	nos	anos	‘50,	‘60	e	‘70	existir	um	
desses	comboios	entre	a	Torre	das	
Vargens	 e	 Valencia	 de	 Alcántara,	
que	circulava	durante	a	manhã	–	o	
regresso	a	Torre	das	Vargens	era	ao	
final	do	dia.	

Mais	 recentemente,	 surgiram	
os	 comboios	 de	 mercadorias	 em	
massa.	A	 porta	 para	 a	 Europa	 fica	
marcada	 pela	 passagem	 de	 vários	
comboios	de	mercadorias,	onde	se	
destacam,	por	exemplo,	as	ligações	
entre	os	principais	terminais	de	mer-
cadorias	 (Leixões,	Bobadela)	e	Es-
panha.	Mas	também	o	famoso	Teco	
Ibério,	o	comboio	de	peças	da	Opel	
entre	Grisen	 (Zaragoça)	 e	Espada-
nal	 da	Azambuja,	 ou	 o	 porta	 auto-
móveis,	 que	 tinha	 sensivelmente	 o	
mesmo	percurso.

Um	dos	tráfegos	que	operava	no	
ramal	 era	 os	 comboios	 de	 pedra,	
que	 levou	mesmo	à	criação	do	 ter-
minal	de	mercadorias	junto	da	esta-
ção	de	Vale	do	Peso.	Este	ramal	foi	
equipado	 com	 um	 pórtico	 que	 per-
mitia	o	carregamento	de	pedras,	ini-
cialmente	directamente	em	cima	dos	
vagões,	mais	tarde	em	contentores,	
o	que	permitiu	à	empresa	“Granitos	
de	 Maceira”	 reduzir	 os	 encargos	
com	o	transporte	entre	Vale	do	Peso	
e	a	área	de	Sintra,	nomeadamente	
Pedra	Furada	e	Pero	Pinheiro.	Tam-
bém	 em	 Vale	 do	 Peso	 era	 normal	
assistir	ao	carregamento	de	madei-
ra,	que	tinha	como	destino	a	Portu-
cel	em	Setúbal.

Mais	 recente,	 no	 ano	 de	 2009,	
surgiu	 uma	 nova	 esperança	 em	
termos	 de	 movimentação	 de	 com-
boios	 no	 ramal,	 com	 o	 surgimento	
da	Takargo	no	panorama	ferroviário	
nacional.	 Inicialmente	foram	efectu-
ados	alguns	comboios	de	formação	
até	 Marvão-Beirã,	 com	 recurso	 às	
locomotivas	 da	 série	 1400	 da	 em-
presa.	Com	a	formação	completa	e	
a	chegada	das	locomotivas	6000,	a	
Takargo	iniciou	o	transporte	de	mer-

cadorias	 entre	 Madrid-Abroñigal	 e	
o	 Entroncamento;	 seria	 um	 tráfego	
efémero,	tendo	desaparecido	quase	
tão	 depressa	 como	 tinha	 apareci-
do…	talvez	por	culpa	da	CP	Carga,	
que	entretanto	 fez	 renascer	o	Teco	
Ibérico	(desta	vez	com	a	designação	
de	“Iberian	Link”).	Este	comboio	tem	
depois,	 quer	 em	Espanha	quer	 em	
Portugal,	 vários	 ramos,	 como	 por	
exemplo	Leixões,	Setúbal	ou	Boba-
dela	–	foi	efectivamente	o	último	ser-
viço	de	mercadorias	a	usar	o	Ramal	
de	Cáceres,	até	ao	dia	3	de	Feverei-
ro	de	2012,	altura	em	que	passou	a	
circular	pela	fronteira	de	Elvas.	

As	1550’s	 foram	as	 locomotivas	
que	 fizeram	 parte	 integrante	 dos	
comboios	de	mercadorias	do	ramal,	
já	 que,	 a	 partir	 do	 Entroncamento,	
eram	elas	que	tinha	a	missão	de	tra-
cionar	os	comboios	até	Valencia	de	
Alcántara.	 Só	 muito	 recentemente,	
com	 o	 fim	 da	 carreira	 das	 1550’s,	
surgiram	as	locomotivas	1900/30’s.

Como	 ponto	 final	 nesta	 nos-
sa	 incursão	 ao	Ramal	 de	Cáceres,	
existe	a	destacar	as	boas	condições	
em	 que	 a	 via	 ferroviária	 se	 encon-
tra:	 fazendo	 jus	 ao	 directório	 da	
REFER	de	2011,	podemos	verificar	
que	 se	 classificava	 a	 via	 como	 ca-
tegoria	D4,	o	que	permitia	um	peso	
por	eixo	de	22,5	toneladas.	O	ramal	
era,	 à	data	do	encerramento,	 com-
posto	por	uma	mistura	de	travessas	
de	betão	bibloco	e	de	madeira,	es-
tando	 o	 carril	 soldado	 na	 zona	 do	
bibloco.	 As	 velocidades	 máximas	
autorizadas	 situavam-se	 entre	 os	
90	e	os	120	km/h.	O	cantonamento	
era	telefónico	e,	nos	últimos	dias	de	
vida,	apenas	a	estação	de	Torre	das	
Vargens	e	de	Marvão-Beirã	estavam	
guarnecidas	aquando	da	passagem	
do	Lusitânia.

Fontes:

>>	Gazetas	dos	Caminhos	de	Ferro;
>>	Históriasdaraia.blogspot.pt;
>>	Boletins	da	CP	(vários	números);
>>	Fórum	Portugal	Ferroviário;
>>	Os	Comboios	em	Portugal	Vol	IV.
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Allan no início do Ramal de Cáceres a caminho de Marvão

um dos especiais do PTg

O especial PTg com a Allan VIP e uma 0350 no serviço Regional em 2006 

Sérgio Costa

A nohab 0101 na Cunheira

José Sousa

Sérgio Costa José luis Fernandez
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O	 mesmo	 serviço	 de	
mercadorias	 da	 fotografia	
anterior	na	chegada	à	mesma	
estação,	 mas	 tendo	 como	
tracção	uma	1900,	Janeiro	de	
2012

Fotografia: Pedro André

Iberian	 Link	 na	 estação	 de	
Marvão,	Dezembro	de	2011

Fotografia: Valério dos 
Santos

A	 habitual	 imagem	 do	 Ramal	
de	Cáceres,	 com	 uma	Nohab	
à	 frente	 de	 um	 Regional	 em	
Castelo	de	Vide

Fotografia: Gabriel Lopes
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www.trains-worldexpresses.com/800/810.htm

A 365 pronta para partir de Marvão com um comboio para lisboa. As 350’s foram das máquinas mais utilizadas em Cáceres

Ricardo Ferreira

Vários

Os	 primórdios	 do	 ramal	 estão,	
infelizmente,	muito	mal	 documenta-
dos.	 Inaugurado	 em	 1880,	 a	 infra-
-estrutura	 e	 operação	 ferroviária	 fi-
cou	a	cargo	da	Companhia	Real	dos	
Caminhos	 de	 Ferro	 Portugueses,	
que	tinha	as	suas	próprias	séries	de	
locomotivas.	As	locomotivas	da	série	
110	a	135	eram	à	data	da	inaugura-
ção	as	que	melhor	se	adaptavam	a	
comboios	pesados	e	é	provável	que	
tenham	sido	utilizadas	nos	primeiros	
comboios	de	mercadorias.	Mais	tar-
de,	também	as	locomotivas	da	série	
151	a	172	(datadas	de	1888)	esbo-
çam	uma	possibilidade	de	utilização,	
já	 que	 eram	mais	 potentes	 que	 as	

anteriores	e	foram	adquiridas	sobre-
tudo	para	comboios	de	mercadorias	
ou	mistos.	

Nos	 comboios	 de	 passageiros,	
sabe-se	 que	 em	 8	 de	 Outubro	 de	
1881,	com	a	inauguração	total	da	li-
gação	entre	Lisboa	e	Madrid,	o	com-
boio	Real	português	esteve	presente	
na	inauguração.	

Logo	de	imediato	nascem	com-
boios	Internacionais	(que	foram	aliás	
os	únicos	comboios	de	passageiros	
que	marcaram	a	actividade	do	ramal	
no	final	do	século	XIX),	como	o	“Sud-
-Express”,	 na	 altura	 considerado	 o	
comboio	da	elite.	Estes	comboios	re-
corriam	sempre	que	possível	às	me-

lhores	locomotivas	da	Companhia	e	
temos,	por	 isso,	como	hipóteses	de	
tracção	 destes	 comboios	 as	 loco-
motivas:	série	41	a	52	(de	1872-88),	
que	 foram	as	 primeiras	 da	Compa-
nhia	destinadas	a	comboios	rápidos;	
a	série	81	a	84	 (de	1889),	 também	
aptas	 para	 comboios	 de	 passagei-
ros;	e	a	série	91	a	98	(de	1891),	que	
com	 os	 seus	 rodados	 de	 2	 metros	
estavam	também	vocacionadas	para	
comboios	rápidos.

O	início	do	século	XX	é	marca-
do	 pela	 introdução	 ao	 serviço	 das	
modernas	 locomotivas	 ten-wheeler	
série	261	a	272	 (à	época	61	a	72),	
que,	como	pertenciam	à	Companhia	

descrever o material circulante motorizado que representou uma 
linha internacional de caminho-de-ferro durante 132 anos é uma 

tarefa complicada e que exige, evidentemente, muita pesquisa. Mas 
como isto não é uma tese, vamos pelo menos tentar, com a certeza 
contudo de que muito ficará por contar.

CáCeRes & maTeRial 
CiRCulanTe mOTORizadO
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Locomotiva 1550 na sua tarefa habitual: comboio de madeira destinada à Portucel 
em Setúbal

O último comboio “TER” lisboa - Madrid à saída da estação de Marvão

262 hoje no Entroncamento, uma série de locomotivas utilizada em Cáceres

Ricardo Ferreira

Paulo Ferreira

Sérgio Costa

dos	 Caminhos	 de	 Ferro	 Portugue-
ses,	 estiveram	 sobretudo	 centradas	
nos	serviços	rápidos	da	zona	centro	
do	 país,	 onde	 seguiam	 com	 o	 “Rá-
pido	 de	 Madrid”	 (a	 partir	 de	 1943,	
designado	 “Lusitânia-Expresso”)	 de	
Lisboa-Rossio	 à	 fronteira	 de	 Valen-
cia	 de	 Alcántara.	 Com	 a	 chegada,	
em	 1906,	 das	 locomotivas	 da	 série	
301	a	305	e	mais	tarde,	em	1911,	das	
Henschel	 série	 351	a	365	que	atin-
giam	120	km/h,	ambas	as	três	séries	
podiam	surgir	à	frente	dos	rápidos	de	
e	para	Madrid,	uma	vez	que	se	trata-
vam	das	melhores	locomotivas	afec-
tas	ao	depósito	de	Campolide	–	de-
pósito	que	tinha	também	a	seu	cargo	
os	comboios	para	o	Porto.

Nas	primeiras	décadas	do	sécu-
lo	XX	(desconhece-se	precisamente	
a	data)	a	Companhia	optou	por	intro-
duzir	 os	 primeiros	 comboios	 Mistos	
entre	 Torre	 das	 Vargens	 e	 Valencia	
de	Alcántara	(uma	ida	e	volta	diária)	
e	a	sua	operação	podia	recorrer	um	
lote	vastíssimo	de	locomotivas	a	va-
por,	como	as	já	referidas	260’s,	que,	
com	a	chegada	das	350’s	a	Campo-
lide,	 são	 progressivamente	 estendi-
das	 a	 depósitos	 mais	 secundários	
da	Companhia,	como	o	do	Entronca-
mento,	onde	estava	incluído	o	Ramal	
de	Cáceres.	As	260’s	viriam	a	manter	
um	casamento	com	Cáceres	até	aos	
anos	‘60,	altura	em	que	são	retiradas	
de	serviço	no	depósito	do	Entronca-
mento.

Desconhece-se	 em	 particular	 a	
actividade	de	mercadorias	do	Ramal	
de	Cáceres	no	 início	do	século	XX,	
mas	 sabe-se	 que	 a	 partir	 de	 1913	
estes	 comboios	 poderiam	 recorrer	
(além	 das	 mencionadas	 inicialmen-
te)	às	locomotivas	da	série	601	a	614	
(de	 1890),	 que	 foram	 introduzidas	
neste	 ano	 no	 depósito	 do	 Entron-
camento	 com	 a	 chegada	 a	 Lisboa	
da	série	0151	a	0158	 (à	época	051	
a	 058).	 Mas	 também	 estas	 0150’s,	
que	 foram	 também	a	partir	de	1924	
destacadas	 no	 depósito	 do	 Entron-
camento,	 libertadas	 de	 Lisboa	 pelo	
recém-chegado	 lote	 de	 locomotivas	
0201	 a	 0224.	 As	 0150’s	 marcaram	
presença	 nos	 comboios	mais	 pesa-
dos	ou	Mistos	do	Ramal	de	Cáceres,	
devido	 ao	 seu	 elevado	 esforço	 de	
tracção	 (11.218	 kgf).	Com	o	 passar	
dos	anos,	também	a	série	0200’s	foi	
progressivamente	 conquistando	 as	
tarefas	 das	 0150’s	 no	 ramal,	 princi-
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na mesma estação, a 1419 com a habitual Sorefame no serviço Regional

Uma imagem na cabeça de todos: Nohab em Marvão-Beirã

Sérgio Costa

gabriel lopes

palmente	a	partir	da	dieselização.
As	Pacific	500	surgem	em	Cam-

polide	 a	 partir	 de	 1925.	 Foram	 nos	
primeiros	tempos	utilizadas	na	Linha	
do	Norte	(comboios	que	tinham	uma	
marcha	mais	acelerada),	porém	não	
quer	isto	dizer	que	por	vezes	não	fos-
sem	a	Valencia	de	Alcántara	com	os	
comboios	de	Madrid	–	a	sua	entrada	
em	acção	leva,	contudo,	à	utilização	
mais	frequente	das	350’s	nas	tarefas	
até	àquela	estação	espanhola.

As	 automotoras	 chegaram	 ao	
Alto	 Alentejo	 ainda	 nos	 anos	 40.	
Com	 a	 entrada	 em	 cena	 das	 auto-
motoras	 Nohab	 em	 1948,	 uma	 pe-
quena	parte	do	parque	fica	afecto	ao	
Entroncamento	 e	 o	 ramal	 fica	 com	
uma	 circulação	 de	Ónibus	 de	 ida	 e	
volta	com	as	Nohab	0100	entre	o	En-
troncamento	e	Valencia	de	Alcántara.	
Esta	ligação	acabava	por	durar	com	
elas	 até	 sensivelmente	 1953/54,	 al-
tura	em	que	as	Nohab	rumam	a	sul	
com	a	chegada	das	Allan’s	0300	ao	
depósito	 do	Entroncamento	 –	 e	 daí	
ao	Ramal	de	Cáceres.	Nos	anos	60,	
por	exemplo,	existia	uma	ida	e	volta	
(Automotora	Onibus	nº	2221	e	2222)	
entre	o	Entroncamento	e	Valencia	de	
Alcántara	com	estas	automotoras.	

Em	 1948,	 por	 exemplo,	 utiliza-
vam	o	Ramal	de	Cáceres	dois	Inter-
nacionais	com	destino	a	Madrid,	um	
deles	o	“Lusitânia-Expresso”.	Com	a	
entrada	 ao	 serviço	 das	 locomotivas	
diesel	ALCo	em	1948,	as	locomotivas	
a	vapor	de	rodado	Pacific	500	foram	
perdendo	 a	 importância	 que	 tinham	
à	frente	dos	comboios	rápidos	da	Li-
nha	do	Norte	e	começaram	a	surgir	
com	maior	frequência	à	frente	destes	
comboios	até	Valencia	de	Alcántara,	
Internacionais	e	Mistos,	ainda	que	a	
par	das	350’s.

Assim	que	chegaram,	em	1952,	
também	as	1300	tiverem	o	privilégio	
de	 rebocar	 o	 comboio	 “Lusitânia-
-Expresso”	 de	 Lisboa	 até	 Valencia	
de	 Alcántara	 e	 mais	 tarde,	 com	 a	
electrificação	até	ao	Entroncamento,	
só	entre	esta	estação	e	Valencia	de	
Alcántara.	Mas	eram	ainda	frequen-
temente	 substituídas	 pelas	 Pacific,	
principalmente	 no	 Inverno,	 pois	 só	
estas	 últimas	 tinham	 capacidade	
para	fornecer	aquecimento	às	carru-
agens	RENFE.

A	 próxima	 alteração	 no	 ramal	
ocorre	com	a	entrada	em	acção	das	
locomotivas	 diesel	 1200,	 em	 1961,	

com	o	destaque	de	algumas	destas	
unidades	 no	 depósito	 do	 Entronca-
mento:	os	Ónibus	 (e	alguns	merca-
dorias)	passaram	a	ficar	seu	cargo.	
Porém,	 e	 devido	 à	 fraca	 prestação	
das	Brissonneau	nas	pendentes	da	
linha,	 a	CP	era	obrigada	a	 recorrer	
frequentemente	e	novamente	às	 lo-
comotivas	Pacific.			

O	canto	do	cisne	para	as	 loco-
motivas	de	grande	linha	(e	locomoti-
vas	a	vapor)	no	ramal	acontece	em	
1967,	com	a	entrada	em	massa	das	
locomotivas	1400,	que	eram	natural-
mente	muito	mais	versáteis	nos	ser-
viços	 daquela	 linha	 –	 o	 “Lusitânia-
-Espresso”	 é	 o	 primeiro	 comboio	 a	
perder	a	liderança	para	as	inglesas1.	
E	 toda	 a	 década	 de	 ‘70	 e	 ‘80	 fica	
marcada	 pela	 sua	 presença,	 tam-

bém	com	o	surgimento	entretanto	do	
serviço	Regional,	em	que	a	composi-
ção	era	normalmente	composta	por	
furgão	e	carruagens	Sorefame.

Em	Março	de	1967	é	a	vez	do	
famoso	TER	entrar	ao	serviço	diur-
no	 entre	 Lisboa	 e	 Madrid	 com	 o	
“Lisboa-Expresso”,	 que	 recorria	 às	
automotoras	 597	 (na	 altura	 9700).	
O	serviço	TER	revolucionou	as	liga-
ções	 entre	 as	 duas	 cidades	 até	 ao	
dia	27	de	Maio	de	1989	(dia	em	que	
acabou),	ao	conseguir	um	tempo	de	
viagem	na	casa	das	9	horas.

Em	1973,	chegam	a	Portugal	do	
Canadá	as	locomotivas	MLW	1550’s,	
que	ficam	principalmente	afectas	ao	
depósito	 do	 Entroncamento.	 Uma	
das	 linhas	 beneficiárias	 com	 a	 en-
trada	das	1550’s	foi,	naturalmente,	o	



Ramal	de	Cáceres,	que,	ao	longo	dos	
anos,	foi	registando	uma	frequência	
de	serviços	de	mercadorias	cada	vez	
maior,	com	o	seu	maior	pico	a	ocor-
rer	na	última	década.	Ao	 longo	dos	
anos,	as	1550	tiveram	a	seu	cargo,	
por	exemplo,	o	famoso	Teco	Ibérico	
entre	 o	 Entroncamento	 e	 Valencia	
de	Alcántara	(comboio	que	circulava	
a	120	km/h!),	 ou	os	 comboios	para	
Vale	do	Peso	(pedra	e	madeira	–	até	
dois	comboios	por	dia	e	alguns	com	
tracção	múltipla!),	 Internacionais	 de	
contentores	 (também	 muitas	 vezes	
com	 tracção	múltipla)	 ou	 o	 célebre	
“peças”	da	Opel	(recorrendo	normal-
mente	a	apenas	uma	unidade).	Mas	
não	 quer	 dizer,	 contudo,	 que	 não	
tivessem	sido	 também	ali	 utilizadas	
em	serviços	de	passageiros,	embora	
não	seja	fácil	arranjar	registos	mais	
concretos.	As	1550	só	deixariam	de	
visitar	 o	 Alto	 Alentejo	 quando	 tam-
bém	 elas	 deixaram	 de	 circular,	 em	
Dezembro	de	2011.

Também	 a	 chegada,	 em	 1981,	
das	 locomotivas	 1930	 beneficia	 o	
Ramal	 de	 Cáceres,	 com	 a	 sua	 in-
trodução	 no	 comboio	 “Lusitânia-
-Expresso”.	As	1930	ficaram	à	frente	
deste	comboio	entre	o	Entroncamen-
to	e	Valencia	de	Alcántara	até	ao	dia	
14	 de	 Outubro	 de	 2011,	 excepção	

feita	entre	1999	e	2001,	onde	o	ser-
viço	 recorreu	 a	 locomotiva	 espa-
nhola	 (normalmente	 uma	 333)	 até	
Abrantes,	onde	oferecia	a	tracção	a	
locomotiva	eléctrica	portuguesa.

Em	1989,	com	a	saída	do	já	re-
ferido	TER,	entra	ao	serviço	o	com-
boio	 Talgo	 “Luís	 de	 Camões”	 entre	
as	 duas	 capitais	 da	 península	 ibé-
rica,	 um	 serviço	 diurno	 que	 recorre	
novamente	a	material	cem	por	cen-
to	espanhol	–	as	 locomotivas	REN-
FE	 352	 foram	 as	 primeiras	 a	 pisar	
o	norte	do	Alentejo	à	frente	daquele	
esplêndido	comboio.	O	Talgo	sobre-
viveu	até	Maio	de	1995,	mas	até	 lá	
passaram	 também	 por	 ele	 as	 loco-
motivas	RENFE	série	353.

Nos	 serviços	 nacionais,	 as	
Nohab’s	 regressaram	 ao	 ramal	 no	
início	dos	anos	‘90	(quase	quarenta	
anos	 depois),	 em	 substituição	 das	
1400	 nos	 Regionais.	 Estiveram	 à	
frente	dos	Regionais	 até	 2004,	 nas	
duas	habituais	 idas	e	 voltas	 diárias	
ao	 Marvão-Beirã.	 Nos	 últimos	 tem-
pos	era	destacada	uma	Nohab	para	
o	 serviço	 durante	 toda	 a	 semana,	
que	 trocava	 uma	 vez	 por	 semana	
com	outra	do	Barreiro.

Com	a	saída	das	Nohab’s,	a	CP	
opta	por	colocar	novamente	naque-
les	Regionais	as	 locomotivas	1400,	

mas	agora	com	apenas	uma	Sorefa-
me	(2ª	classe),	situação	que	se	man-
teve	 assim	 sensivelmente	 durante	
um	ano	(até	2005)2.	E	se,	de	 facto,	
a	composição	com	uma	1400	e	So-
refame	já	era	engraçada,	imagine-se	
então	com	1930!

Saem	as	1400,	entram	as	Allans	
0350’s,	que	começaram	a	ficar	exce-
dentárias	da	Linha	do	Oeste,	com	a	
descida	 das	 0450	 do	Minho.	 Servi-
ram	Cáceres	até	ao	dia	31	de	Janei-
ro	de	2011,	altura	em	que	é	colocado	
um	ponto	final	na	história	das	esta-
ções	e	apeadeiros	do	Ramal	de	Cá-
ceres,	à	excepção	de	Marvão-Beirã,	
que	continuava	a	ver	a	paragem	do	
Lusitânia.

Nas	 mercadorias,	 também	 a	
Takargo	 operou	 entre	 2009	 e	 2010	
por	 Cáceres	 com	 as	 suas	 tecnoló-
gicas	 Vossloh	 série	 6000,	 com	 um	
comboio	 de	mercadorias	 entre	Ma-
drid	 Abronigal	 e	 o	 Entroncamento.	
Ainda	nas	mercadorias	mas	na	CP,	
apenas	o	fim	da	carreira	das	1550’s	
veio	 alterar	 o	 panorama	da	 tracção	
dos	 comboios	 de	mercadorias	 para	
as	 locomotivas	 1900/30,	 situação	
que	se	manteve	entre	Janeiro	e	iní-
cio	de	Fevereiro	de	2012,	altura	em	
que	 o	 ramal	 deixa	 de	 ver	 passar	
comboios	de	mercadorias.	Nas	pou-
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locomotiva 1946 pronta para arrancar de Marvão-Beirã, com o mítico lusitânia... nos últimos anos “Comboio Hotel”.

João Cunha
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cas	circulações	que	as	Alsthom	de-
dicaram	a	Cáceres,	três	delas	foram	
em	tracção	múltipla.

A	 tracção	 de	 comboios	 no	Ra-
mal	de	Cáceres	 termina	com	as	 lo-
comotivas	 1400	 à	 frente	 do	 Lusitâ-
nia,	 comboio	 que	 simboliza	 grande	
parte	da	história	do	 ramal.	Quaren-
ta	e	quatro	anos	depois	da	primeira	
vez,	 as	 1400	 pegaram	 novamente	
no	 comboio	 Lusitânia	 (agora	 Com-
boio-Hotel)	 durante	 um	 ano	 e	 en-
cerraram	a	tracção	de	comboios	de	
passageiros	com	locomotiva	a	diesel	
em	 Portugal	 e	 fizeram	 uma	 despe-
dida	 digna	 de	 registo	 do	Ramal	 de	

Cáceres...

Notas:

1	 O	 comboio	 do	 lado	 espanhol	
era	à	data	ainda	rebocado	por	loco-
motivas	 a	 vapor	 do	 lado	 espanhol	
(locomotivas	141F,	essencialmente).	
Não	duvidando	da	performance	das	
141F,	mas	 dava-se	 o	 caricato	 caso	
da	evolução	tecnológica	portuguesa	
entregar	 o	 comboio	 a	 locomotivas	
antigas	 espanholas	 –	 precisamente	
o	oposto	do	século	XXI,	em	que	lo-
comotivas	 tecnológicas	 espanholas	
cedem	 o	 comboio	 à	 evolução	 tec-

nológica	portuguesa,	mas	dos	anos	
60...

2	 Também	 os	 Regionais	 da	 Li-
nha	 do	 Leste	 eram	 realizados	 com	
locomotivas	1400	e	Sorefames	(aqui	
normalmente	duas).

Principais Fontes:

>>	Revista	“O	Foguete”;
>>	Revista	“Bastão	Piloto”;
>>	Documentação	CP;
>>	Gazetas	do	CF;
>>	Boletim	da	CP;
>>	LusoCarris.

Atlas Cronológico: Material Circulante Motorizado
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depois de uma viagem pelas vias estreitas do douro, farei alguns 
retratos de outras viagens que por motivos de obras ou do seu 

puro e simples encerramento, já fazem parte do passado. O primeiro 
retrato é sobre o Ramal de Cáceres, entre Torre das Vargens e Marvão-
Beirã, encerrado à exploração no passado dia 15 de Agosto.

Tiago Ferreira

Tiago Ferreira

Em	Dezembro	de	2007,	já	paira-
va	uma	forte	possibilidade	de	o	ser-
viço	de	Regionais	ser	suprimido	nos	
primeiros	meses	 de	 2008,	 havendo	
as	habituais	notícias	sobre	a	apreen-
são	das	autarquias	(pouco)	servidas	
pelo	 ramal,	 que	 só	 se	 lembravam	
da	sua	existência	por	estas	alturas.	
Como	a	época	de	exames	seria	uns	
dias	mais	tarde	que	o	habitual,	e	não	
conhecendo	ainda	o	ramal	(apenas	o	
Leste	até	Torre	das	Vargens),	apro-
veitei,	com	mais	um	amigo,	o	último	
fim-de-semana	do	ano	para	o	retra-
tar.

Sábado,	 dia	 30	 de	 Dezembro.	
Amanhecer	 limpo,	mas	com	o	 tradi-
cional	 frio	 de	 Inverno,	 óptimo	 para	
realçar	as	cores	das	fotografias.	Apa-
nha-se	 na	Gare	 do	Oriente	 o	 Inter-
cidades	para	a	Covilhã,	mas	saímos	

no	Entroncamento,	de	modo	a	apro-
veitar	 ao	máximo	 a	 viagem	 de	 Re-
gional,	 e	 também	 confirmar	 de	 que	
forma	 iria	sair,	se	com	uma	ou	com	
duas	unidades	em	múltipla	de	0350.	

O	 Regional	 5500	 proveniente	
de	Elvas	vem	só	com	uma	unidade,	
o	que	pode	significar	que	a	automo-
tora	 para	Marvão-Beirã	 possa	 estar	
em	Torre	das	Vargens	para	efectuar	
o	 transbordo,	ou	que	a	 ligação	seja	
feita	por	 táxi,	 como	 já	 tinha	aconte-
cido	algumas	 vezes	nos	meses	an-
teriores.	

Ao	adquirir	o	bilhete	para	o	nos-
so	destino,	dizem	que	a	outra	auto-
motora	 fará	o	 transbordo,	mas	 	que	
só	 poderemos	 confirmar	 no	 local.	
Com	 esta	 incerteza,	 apanhamos	 o	
Regional	 5501	 para	 Elvas,	 partindo	
às	09h49.	Está	mais	frio	e	o	nevoeiro	

tapa	em	parte	a	vista	para	o	Tejo.	A	
0370	está	com	metade	da	lotação,	se	
bem	que	parte	dos	passageiros	têm	
o	Tramagal	ou	Abrantes	como	des-
tino.	Mas	 já	no	Leste,	surpreendeu-
-me	em	parte	o	 (pouco)	movimento	
de	passageiros:	saiu	um	passageiro	
na	Bemposta,	e	quatro	 (!)	no	apea-
deiro	de	Fazenda.	

Rapidamente	 chegamos	 ao	
nosso	 local	de	 transbordo,	passado	
pouco	 mais	 de	 uma	 hora…	 com	 o	
nevoeiro	a	começar	a	dissipar.	Torre	
das	Vargens,	à	época,	apresentava	
um	 ambiente	 único	 para	 uma	 linha	
de	cantonamento	telefónico,	dada	a	
sua	posição	de	entroncamento	entre	
duas	linhas	para	a	fronteira.	Além	do	
chefe	 de	 estação	 e	 manobradores,	
ainda	contava	com	uma	brigada	de	
manutenção	 com	 duas	 Dresines	 e	
mais	material	de	apoio	estacionado	
na	pequena	rotunda	situada	ao	lado	
do	edifício	de	passageiros.

Felizmente,	o	que	mais	se	temia	
não	chegou	a	acontecer:	a	0369	es-
perava-nos	 para	 efectuar	 a	 viagem	
de	ida	e	volta	ao	Ramal	de	Cáceres.	
Já	ia	o	tempo	em	que	estavam	des-
tacadas	duas	automotoras	Nohab	e	
que	 efectuavam	 o	 cruzamento	 em	
Vale	do	Peso.	Ainda	há	tempo	para	
comprar	 alguma	 coisa	 para	 comer,	
num	café	ali	 ao	 lado,	 uma	vez	que	
tínhamos	saído	há	algumas	horas	de	
casa.	

Entramos	 então	 na	 automotora	
e	 apenas	 quatro	 passageiros	 estão	
já	nos	seus	 lugares.	A	porta	da	ca-
bine	 está	 aberta,	 com	 a	 carta	 im-
pressa	 já	 a	 postos.	 Cinco	 minutos	
depois,	às	11h16	dá-se	a	partida	do	Allan’s 0370 e 0369 na Torre das Vargens
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Regional	5551;	e	claro,	fomos	pedir	
ao	maquinista	se	podia	deixar	a	por-
ta	aberta	de	modo	a	poder	fotografar	
a	via.	O	ramal	encontra-se	em	muito	
bom	estado,	quase	sempre	com	tra-
vessa	bi-bloco,	mas	bastante	sinuo-
so.	Não	é	por	acaso	que	era	um	dos	
ramais	mais	difíceis	para	arranjar	lo-
cais	onde	se	pudesse	fotografar	com	
algum	espaço…	

Os	 primeiros	 quilómetros	 de-
correm	 entre	 eucaliptais	 com	 uma	
mistura	de	paisagem	alentejana	sem	
grandes	motivos	de	interesse,	e	com	
as	maiores	 rectas	 de	 todo	 o	 troço,	
com	 alguns	 reforços	 recentes	 de	
balastro.	Após	 atravessar	 a	 primei-
ra	passagem	de	nível,	após	curva	e	
contra-curva,	 a	Allan	 faz	 a	 sua	 pri-
meira	paragem,	por	volta	das	11h28.	

O	 apeadeiro	 da	 Cunheira,	 ou-
trora	um	ponto	de	cruzamento,	como	
demonstra	 o	 canal	 desocupado	 no	
lado	esquerdo	e	o	cais	de	mercado-
rias,	foi	adaptado	ao	tipo	de	serviço	
de	passageiros	que	 serve	a	aldeia,	
situada	a	três	quilómetros,	com	uma	
nova	plataforma,	mais	alta	e	com	um	
novo	abrigo	ao	lado	do	antigo	edifício	
de	passageiros.	Um	dos	ocupantes	
sai	aqui,	com	um	táxi	à	sua	espera.	

Menos	 de	 um	 minuto	 depois,	
estamos	de	novo	em	movimento	em	
direcção	 a	 Vale	 do	 Peso.	 A	 paisa-
gem	vai	mudando,	abrindo-se	agora	
um	pouco,	a	fazer	lembrar	que	ainda	
estamos	 no	Alentejo…	 mas	 logo	 à	
frente	volta-se	a	fechar	num	grande	
eucaliptal,	 ao	 chegar	 ao	 apeadeiro	
de	Vale	do	Peso-A,	servindo	directa-
mente	a	pequena	povoação	(situada	
à	 entrada);	 é	 praticamente	 o	 único	
local	directamente	servido	ao	 longo	
de	todo	o	ramal.	

Passado	 um	 quilómetro,	 volta-
-se	a	parar,	mas	na	estação	de	Vale	
do	 Peso.	 Recentemente	 pintado,	 o	
edifício	de	passageiros	apresenta	o	
tipo	 de	 arquitectura	 que	 se	 vai	 en-
contrar,	entre	o	amarelo	e	o	branco	
das	paredes,	e	os	azulejos	azuis	re-
presentando	 cenas	 típicas	 do	 cam-
po.	No	lado	esquerdo,	por	detrás	do	
armazém	de	mercadorias,	restos	de	
madeira	a	 lembrar	um	dos	 tipos	de	
carga	que	se	carregava	nesta	esta-
ção;	no	 lado	direito,	numa	 tentativa	
de	 se	 relançar	 algum	 tráfego	 por	
parte	da	Câmara	Municipal	do	Cra-
to	em	1993,	o	pórtico	para	carrega-
mento	de	contentores	–	foi	usado	até	 Algures a meio entre a Cunheira e Vale do Peso, a linha cruza a rodovia

Chegada ao apeadeiro da Cunheira

A linha entre Torre das Vargens e a Cunheira
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cerca	de	um	ano	antes	para	o	trans-
porte	de	pedra,	onde	chegou	a	rece-
ber	 circulações	 regulares	 e	 alguns	
comboios	 especiais	 (normalmente	
durante	o	 inicio	 da	manhã).	Porém,	
este	terminal	foi	também	usado	para	
o	 carregamento	 de	 madeira,	 sendo	
as	 últimas	 cargas	 expedidas	 neste	
local.

São	11h45	e	seguimos	em	direc-
ção	a	Castelo	de	Vide.	Acabamos	de	
passar	num	dos	poucos	locais	ainda	
com	 travessas	 de	madeira,	 normal-
mente	nas	estações	e	na	parte	final	
até	Beirã.	

A	paisagem	começa	a	abrir	no-
vamente	e	vemos	os	primeiros	con-
trafortes	 da	 serra	 de	São	Mamede,	
que	se	inicia	na	encosta	onde	se	en-
contra	 a	 vila	 de	Castelo	 de	Vide,	 a	
400	metros	 de	 altitude.	Os	 campos	
são	agora	de	pasto,	nomeadamente	
de	ovelhas,	que	até	as	encontremos	
mais	 adiante	 –	 devido	 a	 uma	 aber-
tura	 de	 uma	 cerca,	 um	 rebanho	 de	
ovelhas	 circulava	 pela	 via,	 fazendo	
abrandar	 bastante	 a	 marcha.	 Não	
podendo	buzinar,	o	que	faria	concen-
trar	todo	o	rebanho	na	via,	o	maqui-
nista,	já	avisado	da	presença	na	vés-
pera	 deste	 obstáculo,	 teve	 que	 ser	
paciente,	aumentando	 lentamente	a	
velocidade	 de	 circulação	 até	 todas	
irem	para	os	lados	da	linha.	

Entretanto,	 depois	 de	 passar	
esta	parte	de	pastagens,	a	linha	vai-
-se	tornando	cada	vez	mais	sinuosa,	
com	algumas	trincheiras,	com	o	esta-
do	da	via	a	piorar,	mal	passando	dos	
70Km/h	 e	 atravessando	 o	 primeiro	

viaduto	metálico	de	grande	porte.	É	
nesta	 fase	 que	 encontramos	 algu-
mas	 das	 rampas	 mais	 acentuadas	
de	todo	o	ramal,	já	perto	da	próxima	
paragem,	numa	zona	mais	rochosa	e	
de	vegetação	rastejante.	

Após	o	sinal	avançado	de	entra-
da	e	uma	curva	acentuada	para	a	di-
reita,	chega-se	à	estação	de	Castelo	
de	 Vide	 por	 volta	 das	 12h00.	 Não	
entra	 nem	 sai	 ninguém,	 o	 que	 não	
admira,	 já	que	a	vila,	que	se	avista	
perfeitamente	na	encosta	em	que	se	
encontra,	ainda	fica	a	cerca	de	qua-
tro	 quilómetros.	 O	 edifício	 da	 esta-
ção,	 de	 arquitectura	 semelhante	 ao	
de	Vale	do	Peso	(branco	e	amarelo,	
com	azulejos),	apresenta-se	também	
de	cara	lavada,	contrastando	com	o	
ambiente	em	que	 se	 insere,	 nostál-
gico	como	demonstra	a	presença	da	
toma	de	água	entre	as	duas	vias	de	
cruzamento,	 ou	 dos	 aparelhos	 de	
mudança	de	via	para	a	linha	de	res-
guardo	dos	primeiros	modelos.

A	parte	final	até	Beirã	é	a	mais	
interessante	de	todo	o	ramal.	Como	
já	referido,	a	via	está	toda	agora	so-
bre	 travessas	 de	maneira,	 que	 jun-
tando	à	zona	mais	íngreme,	sinuosa	
e	 com	 menos	 vegetação,	 como	 a	
parte	mais	pura	e	onde	o	prazer	de	
viajar	é	o	maior.	A	vila	de	Castelo	de	
Vide,	ao	 longe,	ainda	nos	 irá	acom-
panhar	 nos	 próximos	 quilómetros,	
mas,	após	mais	uma	série	de	curvas	
e	contra-curvas,	entra-se	numa	zona	
de	planalto	rochoso	com	a	Serra	de	
São	Mamede	num	lado,	e	no	outro,	
os	pontos	mais	altos	da	Gardunha.	

Pouco	 depois,	 numa	 fase	 em	
ligeira	 descida	 (já	 que	 a	 povoação	
de	Beirã	fica	numa	das	zonas	mais	
baixas	do	concelho	de	Marvão),	pas-
samos	o	 segundo	viaduto	metálico,	
de	maior	 dimensão	 que	 o	 primeiro,	
e	um	dos	poucos	locais	de	spot	co-
nhecidos,	embora	não	fosse	aconse-
lhável	para	composições	de	grande	
dimensão,	para	além	do	acesso	ao		
local	também	não	ser	dos	mais	sim-
ples	–	mas	ficava	sempre	bem	uma	
circulação	do	PTG	ou	um	Regional	
em	direcção	ao	términus.	

Ao	 avistar,	 à	 entrada	 de	 uma	
zona	 entrincheirada,	 o	 típico	 sinal	
avançado	de	entrada	numa	estação,	
e,	após	uma	última	série	de	curvas	
e	 contra-curvas	 e	 uma	 passagem	
de	nível,	entramos	na	povoação	de	
Beirã,	 junto	do	PK	238.	São	12h15	
e	 estamos	 concentrados	 em	 torno	
da	sua	bela	estação,	equipada	com	
todo	o	tipo	de	infra-estruturas	essen-
ciais	 em	 tempos	para	uma	estação	
fronteiriça	 (como	 um	 restaurante),	
com	um	 tipo	 de	 arquitectura	 englo-
bada	 na	 posição	 em	 que	 se	 situa,	
o	que	lhe	dá	uma	certa	harmonia,	a	
que	se	juntam	os	seus	famosos	azu-
lejos,	 mostrando	 vários	 pontos	 de	
interesse	do	nosso	país.

Ao	planear	a	viagem	decidimos	
que,	como	havia	uma	folga	de	cerca	
de	três	horas	entre	a	viagem	de	ida	
a	volta	 (o	 regresso	estava	marcado	
para	 as	 15h03),	 iríamos	 almoçar	 a	
Marvão.	Faltando	cinco	minutos	para	
a	 nossa	 chegada,	 e	 como	 o	 nosso	
local	de	almoço	dista	a	dez	quilóme-
tros,	chamou-se	um	táxi,	cujo	taxis-
ta,	por	acaso,	era	dono	de	restauran-
te	em	que	iríamos	almoçar…	e	que,	
só	por	acaso,	 também	era	dono	da	
única	estalagem	existente	na	vila.

Depois	 de	 um	 excelente	 porco	
preto	 grelhado	 regado	 com	 vinho	
alentejano,	houve	ainda	tempo	para	
digerir	o	almoço,	passeando	um	pou-
co	por	Marvão.	Já	não	passava	por	
lá	há	dez	anos	e	ficou-me	sempre	a	
ideia	 de	 uma	 fortificação	 única,	 no	
alto	dos	seus	800	metros	de	altura,	
com	 uma	 vista	 panorâmica	 de	 360	
graus,	 cada	 parte	 com	 a	 sua	 pers-
pectiva	e	tipo	de	relevo	e	paisagem.	

Faltavam	 cerca	 de	 trinta	minu-
tos	 para	 a	 partida	 da	 0369.	 Segui-
mos	então	para	a	estação,	de	modo	
ainda	a	podermos	 fazer	 umas	 foto-
grafias	no	 local	 e	ao	 seu	 fantástico	

Aproximação ao apeadeiro de Vale do Peso-A
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ambiente.	A	sua	intervenção	exterior	
recente	enriqueceu	as	cores	das	fo-
tografias,	 juntando-se	 a	 tarde	 fria,	
convidativa	a	entrar	 para	dentro	 da	
automotora.	 A	 viagem	 de	 regresso	
do	 Regional	 5552	 seria	 efectuada	
na	 perspectiva	 do	 passageiro,	 sem	
qualquer	 nenhuma	 preocupação	
para	fazer	fotografias.	Apenas	o	cru-
zamento,	mais	uma	vez	com	o	reba-
nho	de	ovelhas,	que	até	mereceu	ser	
filmado.	

Uma	hora	depois,	às	16h01,	es-
tamos	de	volta	a	Torre	das	Vargens,	
onde	ainda	esperaremos	pela	auto-
motora	proveniente	de	Elvas.	Tempo	
assim	para	 fotografar	 a	 sua	 chega-
da,	 incluindo	 as	 duas	 automotoras	
lado	a	lado,	já	que	a	0369	dará	liga-
ção	para	quem	ainda	quiser	 ir	para	
Marvão-Beirã	–	apenas	uma	pessoa	
efectuará	 essa	 correspondência,	
que	 uma	 vez	mais	mostra	 o	 “enor-
me”	fluxo	que	tinha	por	esta	altura.	

Passam	 quinze	 minutos	 e	 se-
guimos	 então	 no	 Regional	 5502,	
apenas	 até	 Abrantes	 (ao	 contrário	
da	ida),	porque,	dado	o	conforto	(ou	
a	 falta	 dele)	 que	 sempre	 caracteri-
zou	as	0350,	é	melhor	apanhar	aí	a	
correspondência	com	o	Intercidades	
proveniente	da	Covilhã	para	o	Orien-
te.

Este	não	seria	o	último	contacto	
que	 teria	com	o	Ramal	de	Cáceres	
antes	do	seu	encerramento.	Depois	
de	 fazer	 esta	 viagem,	 fiquei	 com	
bastante	vontade	de	ir	fotografar	as	
passagens	 do	 Lusitânia	 durante	 a	
madrugada.	 Essa	 oportunidade	 só	
surgiu	dois	anos	e	meio	depois,	em	
Julho	de	2010,	oportunidade	em	que	
valeu	muito	a	pena,	tendo	em	conta	
a	amabilidade	do	chefe	de	estação,	
o	 roncar	da	1947	ao	 longo	de	mais	
de	meia	hora	na	 zona	 raiana,	 ou	a	
excelente	noite	de	lua	cheia,	que	tor-
nou	o	ambiente	da	estação	único.	

Embora	 tenha	 visto	 com	 os	
meus	olhos	que	a	viabilidade	do	ser-
viço	Regional	fosse	nula,	mal	servin-
do	as	principais	localidades	(e	mes-
mo	essas	pouco	 justificáveis	 de	 ter	
uma	ligação	ferroviária),	o	Ramal	de	
Cáceres,	e	principalmente	a	sua	es-
tação	fronteiriça	com	o	seu	ambiente	
único	em	toda	a	rede,	fica	certamen-
te	 na	 parte	 reservada	 às	 melhores	
recordações	ferroviárias	que	tive	até	
hoje.

É lindo o nosso Alentejo! O rebanho, o comboio, um olhar que se espalha até infinito

A partir de Vale do Peso, a paisagem do Alto Alentejo emerge com toda a força

A beleza ímpar da estação de Vale do Peso
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A estação de Castelo de 
Vide surge isolada, e agora 
sem comboio, tão bonita 
como vila.

Entre Vale do Peso e Castelo 
de Vide o ramal enfrenta 
o pior perfil, que acaba 
também ele por ditar o seu 
encerramento mais cedo.

49

Depois de Castelo de Vide, 
o ramal enfrenta a paisagem 
mais bonita, o planalto 
norte alentejano, a serra, 
cheio de marcas históricas 
dos nossos antepassados. 
O comboio cruzava este 
paraíso...



A paisagem castanha 
acompanha o comboio até 
Marvão-Beirã durante todo 
o Inverno.

Antes de chegar a Marvão-
Beirã, o comboio cruza 
trincheiras rasgadas há 132 
anos pelo homem.

A estação de Marvão-Beirã 
é das mais bonitas do país. 
É grande como o seu nome.

Cais de embaRque
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Este	terminal	é	composto	pelo	edi-
fício	 da	 estação	 de	 passageiros	 e	
por	 diversas	 linhas	 de	 triagem,	 ex-
pedição	e	carga.	Existe	um	feixe	de	
linhas	de	triagem	e	classificação	an-
tes	da	estação	(lado	este	do	viaduto	
da	A28)	encontrando-se	as	restantes	
ao	 lado	da	estação	de	passageiros	
(lado	 oeste	 do	 viaduto	 da	A28).	As	
linhas	 de	 carga	 e	 descarga	 do	 ter-
minal	 de	 Leixões	 são	 três,	 sendo	
designadas	 por	 Linha	 da	 Máquina,	
Linha	do	Pórtico	e	Linha	Nova.	Es-
tas	 linhas	 estão	 afectas	 a	 tráfegos	
específicos	 (no	entanto	existem	ex-
cepções)	em	função	do	tráfego	que	
surge	diariamente.
O	porto	de	Leixões	surge	no	início	

do	século	XX	em	virtude	de	o	tráfe-
go	de	mercadorias	por	via	marítima	
para	 a	 cidade	 do	Porto	 se	 efectuar	
nas	margens	do	rio	Douro	e	implicar	
a	navegação	na	barra	deste	rio	que	
era	bastante	perigosa	(situação	que	
originou	inúmeros	naufrágios),	além	
da	restrição	da	sua	abertura	em	ple-
na	 apenas	 acontecer	 durante	 dois	
meses	por	ano.
A	estação	e	respectivo	terminal	de	

mercadorias	 foram	abertos	à	explo-
ração	 em	 1938,	 sendo	 na	 altura	 o	
porto	de	Leixões	ainda	de	pequena	
dimensão.	Como	o	porto	de	Leixões	
foi-se	 desenvolvendo	 com	 o	 decor-
rer	 dos	 anos,	 também	 a	 estação	 e	
terminal	 ferroviário	 foram-se	 adap-

tando	às	novas	necessidades.
A	 APDL	 e	 a	 Refer	 estão	 actual-

mente	 a	 desenvolver	 uma	 parceria	
com	o	objectivo	de	criar	um	terminal	
ferro-marítimo	 de	 forma	 a	melhorar	
a	operacionalidade	no	transbordo	de	
carga	entre	os	dois	meios	de	trans-
porte.

Serviços

Actualmente	não	é	efectuado	qual-
quer	serviço	comercial	de	passagei-
ros	na	estação	de	Leixões	(este	ser-
viço	terminou	em	meados	dos	anos	
‘80	 do	 século	 passado).	 Como	 tal,	
apenas	 é	 efectuado	 serviço	 comer-
cial	de	mercadorias.

Mapa do porto de leixões - APdl

O terminal ferroviário de mercadorias de leixões localiza-se em Mato-
sinhos e está englobado na plataforma logística portuária de leixões, 
gerida pela APdl. Situa-se junto ao Terminal de Contentores Sul do 
porto de leixões e encontra-se ao Pk 21 da linha de leixões, sendo 
o seu término.

TeRminal de meRCadORias de leixões 

João Joaquim

Vários
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	 As	 cargas	 movimentadas	 neste	
terminal	 são	 variadas:	 cereais,	ma-
deira,	 cimento,	 aço	 e	 contentores	
(sendo	estes	a	carga	mais	movimen-
tada	 neste	 terminal).	 Esporadica-
mente	também	existe	a	recepção	de	
produtos	 químicos,	 como	 fertilizan-
tes.
A	carga	e	descarga	é	realizada	nas	

linhas	 junto	à	estação	de	passagei-
ros,	existindo	para	o	efeito	uma	es-
trutura	para	a	 carga	e	descarga	de	
cereais	de	vagões	 tremonha,	empi-
lhadores	para	a	descarga	de	cimento	
ensacado	e	carga	de	madeira,	estru-
turas	para	a	descarga	e	ensilamento	
de	cimento	em	pó	e	pórticos	para	a	
carga	 e	 descarga	 de	 contentores	 e	
de	aço.
A	maioria	da	mercadoria	que	pas-

sa	pelo	 terminal	de	mercadorias	de	
Leixões	 efectua	 transbordo	 entre	
barco	 e	 comboio.	 No	 entanto,	 tam-
bém	é	possível	o	transbordo	para	via	
rodoviária.

Operadores

Actualmente,	 apenas	 o	 operador	
CP	Carga	 percorre	 a	 Linha	 de	 Lei-
xões	e	utiliza	o	seu	terminal	de	mer-
cadorias	 (embora	 alguns	 comboios	
sejam	 fretados	 na	 totalidade	 à	 CP	
Carga	 por	 outros	 operadores	 logís-
ticos).	
Habitualmente,	 os	 comboios	 que	

chegam	 e	 partem	 do	 terminal	 de	
mercadorias	 de	 Leixões	 são	 tracio-
nados	por	 locomotivas	eléctricas	 (a	
linha	 de	 Leixões	 é	 electrificada	 na	
sua	totalidade),	sendo	utilizada	uma	
locomotiva	diesel	para	as	manobras	
e	triagem	no	terminal	(especialmen-
te	nas	linhas	não	electrificadas	junto	
à	estação).	Esta	locomotiva	está	em	
permanência	 neste	 terminal	 de	 se-
gunda	 a	 sexta-feira,	 sendo	 realiza-
da	a	sua	rotação	no	início	e	final	de	
cada	semana.	Por	vezes,	é	também	
possível	 ver	 uma	 locomotiva	 diesel	
de	 linha	no	 terminal	de	Leixões,	 se	
o	serviço	o	assim	exigir	(o	tráfego	de	
aço	directo	da	Siderurgia	da	Maia	é	
um	exemplo	disso,	sendo	assegura-
do	desde	a	Siderurgia	até	ao	termi-
nal	de	Leixões	por	 locomotivas	die-
sel).

Tráfegos existentes

Contentores

Diariamente	(dias	úteis),	existe	um	

comboio	 por	 sentido	 de	 transporte	
de	 contentores	 que	 une	 o	 terminal	
de	 mercadorias	 de	 Leixões	 com	 o	
porto	de	Alcântara,	em	Lisboa,	efec-
tuando	 também	serviço	 no	 terminal	
de	mercadorias	da	Bobadela.	Neste	
tráfego	 existe	 também,	 embora	 de	
uma	 forma	 menos	 regular,	 ligação	
entre	 Leixões	 e	 a	 Soporcel	 da	 Fi-
gueira	da	Foz	e	Espanha.

Cimento

O	 tráfego	de	cimento	em	Leixões	
é	 neste	momento	 realizado	 apenas	
entre	 este	 terminal	 e	 a	 cimenteira	
da	 Cimpor	 de	 Souselas.	 O	 tráfego	
embora	esteja	a	ser	 intenso	nos	úl-
timos	tempos	não	é	diário.	O	cimen-

to	transportado	chega	a	Leixões	em	
pó	e	ensacado	e	 tem	como	destino	
o	mercado	externo,	quer	América	do	
Sul,	quer	África.

Cereais

Em	Leixões	actualmente	descarre-
gam-se	cereais	com	origem	em	Ba-
dajoz.	No	entanto,	este	 tráfego	não	
é	directo	entre	a	origem	e	Leixões.	
Os	vagões	carregados	com	cereais	
são	 inseridos	 em	 comboios	 de	 dis-
tribuição	 e	 comboios	 eixo	 entre	 os	
terminais	 de	 carga	 da	 origem	 e	 a	
estação	 de	 concentração	 de	 Gaia.	
Posteriormente	 são	 encaminhados	
para	 o	 terminal	 de	 mercadorias	 de	
Leixões	em	comboios	de	volta	Gaia	

Bernardo Campos

Bernardo Campos

O terminal do aço

locomotiva 1400 em manobras com uma composição de cimento



figuRa dO passadO

53

–	Leixões	–	Gaia.
Aço

No	 último	 ano	 registou-se	 um	 in-
teressante	 tráfego	 de	 vigas	 de	 aço	
de	 diâmetro	 pequeno	 (utilizadas	 na	
construção	 civil	 para	 a	 preparação	
das	 armações	 para	 betão	 arma-
do)	 entre	 a	 Siderurgia	 existente	 na	
Maia	 e	 o	 terminal	 de	 mercadorias	
de	 Leixões,	 com	 destino	 a	 exporta-
ção.	Este	tráfego	tanto	foi	efectuado	
directo	entre	a	Siderurgia	e	o	 termi-
nal	 de	 Leixões	 como	 foram	 utiliza-
dos	comboios	classificados	como	de	
transporte	 de	 produtos	 siderúrgicos	
entre	 a	 Siderurgia	 e	 a	 estação	 de	
concentração	de	Gaia	 com	encami-
nhamento	 posterior	 até	 Leixões	 em	
comboios	de	volta.

Madeira

O	tráfego	de	madeira	 (em	toro	ou	
sob	a	 forma	de	estilha)	em	Leixões	
é	 esporádico,	 sendo	 realizado	 de	
forma	bastante	intensa	quando	ocor-
re.	Este	tráfego	está	dependente	da	
chegada	de	barcos	carregados	com	
madeira,	 a	 qual	 é	 descarregada	 o	
mais	breve	possível	de	forma	a	liber-
tar	 o	 barco	para	novo	 serviço.	Esta	
necessidade	 implica	 o	 encaminha-
mento	da	madeira	para	o	cliente	final	
tenha	 também	de	 ser	 o	mais	 breve	
possível,	pelo	que	origina	comboios	
de	 grande	 comprimento	 e	 cadência	
elevada.

Químicos

O	 tráfego	 de	 produtos	 químicos,	
como	fertilizantes,	é	menos	habitual	
no	 terminal	 de	 mercadoria	 de	 Lei-
xões.	 Este	 tráfego	 é	 realizado	 em	
vagões	 fechados	 sendo	 o	 produto	
ensacado	 ou	 dentro	 de	 pequenos	
contentores.

Netgrafia:

Wikipedia	-	www.wikipedia.org

APDL	-	www.apdl.pt

Logística	Moderna	–	Especial	Plata-
formas	 Logísticas	 www.logisticamo-
derna.com/files/especialplataformas.
pdf

locomotiva 1424, a titular das manobras em leixões em 15 de Abril de 2007

Mercadorias na triagem do porto de leixões

locomotiva 4711 em manobras no porto de leixões 

Tiago duarte

Tiago duarte

João Joaquim
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A 1962 com o PTg na 
Variante de Alcácer, 
após a ponte sobre o 
Sado, Julho de 2012

João lourenço
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a maqueTe 
mOdulaR

Uma	 maquete	 modular,	 tal	
como	 o	 nome	 sugere,	 é	 for-

mada	 por	 vários	 módulos	 individu-
ais	 que	 unidos	 formam	 um	 conjun-
to.	Este	sistema	 tem	como	principal	
vantagem	a	facilidade	na	montagem	
e	desmontagem	dos	módulos	e	res-
pectiva	 maquete.	 Como	 tal,	 é	 fácil	
mudar	a	maquete	de	 local	de	 insta-
lação,	por	exemplo	para	exposições	
ou	 numa	 mudança	 de	 residência.	
Outra	vantagem	é	possibilitar	a	sua	
construção	 fora	 do	 local	 de	 instala-
ção,	onde	haja	melhor	acessibilidade	
e/ou	ferramentas.

Ao	 planear-se	 uma	maquete	mo-
dular	 será	 necessário	 pensar	 em	
cada	um	dos	módulos	individualmen-
te	a	nível	de	decoração	e	colocação	
de	vias,	mas	também	no	conjunto	fi-
nal.	Assim,	a	continuidade	entre	mó-
dulos	será	total	e	não	existirão	falhas	
nas	 uniões	 dos	 módulos.	 É,	 ainda,	
necessário	definir	a	cablagem	neces-
sária	e	uniformizá-la	para	que	basta	
simples	encaixe	de	fichas	para	asse-
gurar	a	passagem	de	corrente	eléc-
trica	a	todas	as	vias	e	acessórios.

Uma	 vez	 finalizada	 a	 construção	
de	 cada	módulo,	 bastará	 uni-los	 na	
sequência	 planeada	 e,	 se	 necessá-
rio,	 retocar	 as	uniões	para	que	não	
fiquem	perceptíveis.	Mas	a	união	dos	
módulos	 não	 é	 obrigatória	 apenas	
quando	 todos	estiverem	finalizados.	
Outra	 das	 vantagens	 da	 maquete	
modular	 é	 permitir	 unir	 os	 módulos	
à	 medida	 que	 ficarem	 finalizados,	
compondo	parte	da	maquete.	Desta	
forma,	 para	 os	mais	 impacientes,	 é	
possível	desfrutar	da	maquete	mais	
rápido	do	que	se	se	optar	pela	cons-
trução	de	uma	maquete	integral.

Mas	 a	 maquete	 modular	 ainda	
tem	outra	vantagem!	Por	brincadeira	
costuma-se	referir	que	uma	maquete	

João Joaquim

Vários

António Cavaco

Sérgio Santos

luís Santos
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nunca	está	terminada.	É	habitual	um	
modelista	dar	por	concluído	um	pro-
jecto	e	começar	a	pensar	em	como	
o	 alterar	 ou	 melhorar.	 Com	 as	 ma-
quetes	 modulares	 é	 possível	 trocar	
módulos	de	posição	e	obter-se	uma	
nova	maquete	diferente	da	inicial!	Ou	
inserir	um	novo	módulo	entre	dois	já	
existentes.	 De	 forma	 fácil	 e	 rápida,	
situação	que	não	ocorreria	numa	ma-
quete	de	construção	integral.

A	reparação	de	uma	zona	de	uma	
maquete	 por	 vezes	 requer	 o	 apoio	
noutras	 zonas	 com	 o	 consequen-
te	 estrago	 dessas	 zonas,	 que	 terão	
também	 de	 ser	 reparadas	 por	 con-
sequência.	 Numa	maquete	modular	
esse	 problema	 não	 necessita	 ocor-
rer,	basta	retirar	do	conjunto	o	módu-
lo	onde	se	encontra	a	zona	a	reparar	
e	proceder	à	reparação	num	espaço	
livre	e	desimpedido.

Face	ao	exposto,	a	 vantagem	da	
maquete	 modular	 é	 óbvia	 para	 a	
maquete	 de	 construção	 integral.	 E,	
como	tal,	não	é	de	admirar	que	cada	
vez	mais	seja	a	opção	escolhida	pe-
los	modelistas	estando	a	tornar-se	a	
opção	por	excelência.

Iniciativa “Módulos Maquetren”

Em	meados	 dos	 anos	 ‘90	 do	 sé-
culo	XX,	a	revista	espanhola	Maque-
tren,	 com	 o	 objectivo	 de	 dinamizar	
e	 fomentar	 o	modelismo	 ferroviário,	
criou	 uma	 iniciativa	 onde	 elaborou	
um	conjunto	de	normas	(que	ficariam	
conhecidas	por	Normas	Maquetren)	
relativas	à	construção	de	módulos	de	
tema	 ferroviário	 com	 o	 objectivo	 de	
os	 uniformizar	 entre	 modelistas	 de	
forma	a	possibilitar	a	sua	união	fácil	
e	rápida.	Desta	forma,	os	modelistas	
criariam	 os	 seus	módulos	 de	 forma	
independente	 com	 o	 tema	 que	 de-
sejassem	 mas	 respeitando	 alturas,	
dimensões,	 colocação	 do	 eixo	 da	
via	e	 cablagem	eléctrica.	Os	mode-
listas	 trabalhariam	os	seus	módulos	
em	sua	casa,	por	exemplo,	e	quando	
se	 juntassem	 bastaria	 encostar	 os	
módulos	entre	si,	ligar	as	fichas	dos	
cabos	eléctricos	e	vários	módulos	in-
dependentes	formariam	uma	maque-
te	única	pronta	a	receber	circulações	
ferroviárias.	

Esta	 iniciativa	 foi	 fortemente	aco-
lhida	 pelos	 modelistas	 ibéricos	 tor-
nando-se	um	sucesso,	dinamizando	
o	 modelismo	 ibérico	 como	 nunca	
antes	ocorrido	e	conduzindo	à	possi-

bilidade	de	se	realizarem	exposições	
abertas	ao	público	em	geral.	Actual-
mente	são	realizadas	exposições	se-
mestrais	com	o	apoio	da	revista	Ma-
quetren	onde	as	maquetes	formadas	
atingem	 comprimentos	 superiores	
a	 100m,	 além	 de	 outras	 pequenas	
exposições	um	pouco	por	toda	a	Pe-
nínsula	 Ibérica.	Nas	exposições	 se-
mestrais	tem	sido	regular	a	presença	
de	 módulos	 criados	 por	 modelistas	
espanhóis	e	portugueses,	sendo	re-
alizadas	quer	em	Espanha	quer	em	

Portugal.

Para	 mais	 informações	 sobre	 as	
normas	Maquetren	 podem	 ser	 con-
sultados	os	seguintes	endereços	de	
internet:

www.moduloscomboiosnorte.wix.
com/site#!normas-maquetren

www.trenes-aguilo.com/publico/
vias/modulos/modulos1.htm
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Módulos Maquetren

Pedro Almeida

António Pombo



CuRTas

mnf ganHa leilãO de dOCumenTOs dOs 
pRimóRdiOs dO CaminHO-de-feRRO

O	Museu	Nacional	Ferroviário	adquiriu	em	 leilão	no	passado	mês	de	Junho	um	conjunto	de	documentos	de	grande	va-
lor	histórico	relacionados	com	a	história	dos	caminhos-de-ferro	em	
Portugal.
Esta	colecção	pertencia	a	Miguel	Queriol,	que	foi	o	primeiro	ma-

quinista	 ferroviário	e	chefe	do	serviço	de	 tráfego	do	Caminho	de	
Ferro	do	Norte	e	Leste,	e	estava	orçamentada	 inicialmente	entre	
os	3.000€	e	6.000€,	embora	não	se	saiba	efectivamente	por	quan-
to	saiu.	Dentro	dos	documentos	estão	valiosíssimos	testemunhos	
históricos	dos	primórdios	do	caminho-de-ferro	português,	onde	se	
podem	encontrar	referências	à	 inauguração	oficial	dos	caminhos-
-de-ferro	em	28	de	Outubro	de	1856.
Também	o	álbum	do	Caminho	de	Ferro	do	Douro	com	fototipias	

de	Emilio	Biel	faz	agora	parte	do	espólio	do	museu.	Todos	os	docu-
mentos	serão	alvo	de	uma	intervenção	cuidada	tendo	em	vista	uma	
melhor	preservação	dos	mesmos.
	 	 	 	 	 						www.fmnf.pt/fundacao
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S	erá	 realizado,	 no	 próximo	 dia	 29	 de	 Setembro,	 um	 encontro	 sobre	 o	panorama	 nacional	 das	 publicações	 periódicas	 ferroviárias	 e	 a	 sua	
importância	como	fonte	histórica,	no	Auditório	I	da	Faculdade	de	Ciências	Sociais	
e	Humanas	da	Universidade	Nova	de	Lisboa.

Este	encontro	vai	contar	com	a	participação	de	entidades	tão	diversificadas	
como	a	Faculdade	de	Ciências	Sociais	e	Humanas	da	Universidade	Nova	de	
Lisboa,	 Universidade	 de	 Évora,	 Clube	 de	 Entusiastas	 do	 Caminho	 de	 Ferro,	
Fundação	 Museu	 Nacional	 Ferroviário,	 Centro	 Nacional	 de	 Documentação	
Ferroviária,	Hemeroteca	Municipal	de	Lisboa,	FERTAGUS,	IMTT	e	da	Revista	
Transportes	em	Revista.

Mais	informações	sobre	o	tema	em:	www.transportesemrevista.com

Informações adicionais: 
Encontros	de	Património	e	His-
tória	Ferroviária

Instituto	de	História	Contempo-
rânea,	FCSH-UNL

Av.	 de	 Berna	 26-C,	 1069-061	
Lisboa

Telf	:	+351	21	790	83	00

territoriossociedades.ihc@fcsh.unl.pt

MOdElSCAlA 2012

Nos	dias	29	e	30	de	Setembro	de	2012	
irá	realizar-se	no	Montijo	a	MODELS-

CALA	 2012	 e,	 como	 habitualmente,	 irá	
contar	com	representações	do	modelismo	
ferroviário.

www.ammontijo.com

Em	 Espanha				
irá	 ser	 reali-

zada	uma	edição	
dos	encontros	de	
Módulos	“Maque-
tren”.	Desta	vez	o	
encontro	será	em	
La	Fresneda,	pró-
ximo	de	Oviedo.

Horários da exposição: dia	5,	das	18:00	
às	20:30;	dia	6,	das	10:00	às	13:30	e	das	
17:30	 às	 20:30;	 e	 	 dia	 7,	 das	 10:00	 às	
13:30.	


