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Linha do Oeste com novos horários

Desde o dia 8 de Setembro estão em vigor novos horários na Linha 
do Oeste, que procuram facilitar as suas deslocações com ligações 

diretas entre Caldas da Rainha e Coimbra, onde se encontram 
ligações aos serviços Alfa Pendular e Intercidades

A ligação à Figueira da Foz é feita, pelo serviço urbano de Coimbra, 
na estação de Verride  mantendo-se um comboio rápido no período 

da manhã entre Figueira da Foz e Coimbra e no final do dia, no 
sentido inverso.

Intercidades e Alfas com 
40% de desconto

A CP oferece-lhe 40% de desconto para viagens em todos os 
comboios Alfa Pendular e Intercidades, para todos os destinos, 
se adquirir os bilhetes com cinco ou mais dias de antecedência 

relativamente à data de realização da viagem.

13 de Outubro de 2007 22 de Setembro de 2013

José Sousa José Sousa

alVações 
anTes & dePOis 
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A saudosa 2512 subindo a Beira Alta com 
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Mais um número da Trainspotter, hoje o nos-
so quadragésimo. Desde o primeiro procu-
ramos dar a conhecer aos interessados na 

ferrovia Portuguesa o que por cá se vai passando e, a 
julgar pelo feedback que vamos recebendo, temos tido 
sucesso neste nosso desiderato.

Esta edição de Novembro apresenta a cobertura da 
viagem do Portuguese Traction Group em memória de 
Graham Garnell, recém falecido. Esta viagem permitiu 
pôr a nú também o estado a que vários elementos da 
ferrovia Nacional vêm chegando de que é prova a foto-
grafia da capa. A locomotiva titular do comboio avariou. 
Uma mais das muitas avarias tanto em  material motor 
como na infra-estrutura que vêm afligindo a ferrovia em 
Portugal. Lamentaveis sinais dos tempos de carestia 
que atravessam o país.

O conhecimento da rede chega-nos nesta edição 
através de duas excelentes reportagens, uma sobre 
Beja e outra sobre a Azinheira dos Barros. A primeira 
trata da evolução do traçado ferroviário em Beja e tro-
ços adjacentes. Embora não muito conhecido do gran-
de público, Beja foi, noutros tempos, estação de topo 
para a, então, Linha do Sul, hoje em dia e desde 1992, 
Linha do Alentejo. A história da transformação desta 
estação em estação passante chega-nos pela mão de 
Pedro André com fotografias de Arquivo da CP e da Câ-
mara Municipal de Beja, do autor e de José Sousa. A 
segunda reportagem com texto e fotografias de Pedro 
Mêda, Carlos Pinto e Eduardo Guimarães apresenta-
-nos a evolução da Linha 
do Sul (antiga Linha do 
Sado) em Azinheira dos 
Barros, desde a constru-
ção da linha até à recente 
modernização do acesso 
ferroviário ao Algarve.

No que respeita a com-
boios em destaque, os 
onze anos da presença 
do vapor em Coimbra e no 
Ramal da Lousã, evento 
que, à época, moveu um 
número muito apreciavel 
de entusiastas e simples 
curiosos e o comboio 
de mercadorias número 

69311 no seu itinerário do Terminal de Mercadorias da 
Bobadela até ao porto de Leixões.

A secção de modelismo apresenta aos interessados 
que não puderam estar presentes o encontro de mó-
dulos Maquetren que teve lugar de 4 a 6 de Outubro 
em Pozuelo de Alarcón, localidade nas proximidades de 
Madrid. Estes encontros têm feito história e vêm sen-
do cada vez mais concorridos. A nivel Nacional houve 
o encontro de modelismo ferroviário do Porto que teve 
lugar a 26 e 27 de Outubro no núcleo do Lousado do 
Museu Nacional Ferroviário.

Desde este Editorial não queremos deixar de assi-
nalar outro facto importante para o caminho de ferro 
em Portugal. Foi nomeado director do Gabinete de In-
vestigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários 
o Engenheiro Nelson Rodrigues de Oliveira, engenhei-
ro civil pelo Instituto Superior Técnico e pós-graduado 
em engenharia ferroviária pela Universidade Católica 
Portuguesa. A investigação de acidentes é de suma 
importância para, com o conhecimento das suas cau-
sas, poder-se proceder a alterações de procedimentos 
e melhorias materiais que impeçam a ocorrência de aci-
dentes similares. Por ser uma disciplina tão importante 
na exploração ferroviária embora tantas vezes esqueci-
da não queremos deixar de assinalar o facto muito rele-
vante da nomeação de alguém com superiores conhe-
cimento e saber ferroviários para o cargo de director do 
gabinete responsavel pela investigação do que de mau 
acontece na Rede Ferroviária Portuguesa.

Ricardo Monteiro
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No passado dia 27 de Ou-
tubro a REFER introduziu 
grandes limitações de ve-

locidade em parte da Linha do Vou-
ga, fixando em 20 km/h a velocidade 
máxima em toda a extensão do per-
curso entre Águeda e Sernada do 
Vouga e em 10 km/h o troço desta 
estação até Oliveira de Azeméis.

Esta limitação foi imposta devido 
às fortes precipitações que assola-
ram a região durante o mês de Ou-
tubro e que deterioraram fortemente 
as condições da plataforma da via, 
que há já muitos anos requer uma 
profunda intervenção. Recorde-se 
que nesta zona da Linha do Vouga 
grande parte da via é assente em 
terra batida, com carril de 30 ou me-
nos kg/m, o que torna a via vulnerá-
vel em condições de fortes chuvas. 
Dias antes do sucedido, a REFER 
tinha inclusivamente feito circular o 
comboio da deservagem química, 
que só por si pode deixar os solos 
temporariamente mais vulneráveis.

Entretanto a CP tentou minimizar 
os danos provocados pelos atrasos 
aos utentes, substituindo no dia 1 
de Novembro de forma tem-
porária os comboios por taxis 
entre Sernada e Oliveira  de 
Azeméis e ajustando os ho-
rários entre Sernada e Águe-
da de modo a acomodar as 
perdas de tempo registadas. 
Apesar do fim das circulações 
regulares no primeiro troço, 
as automotoras continuam a 
passar sem serviço comer-
cial, com menos regularidade, 
devido ao depósito de Serna-
da do Vouga.

REFER e CP trabalham 
neste momento juntas para 
tentar resolver este problema.

Esta decisão sucedeu tam-
bém depois de um descarrila-
mento registado em meados 

do mês passado entre 
Travanca e Ul, onde 
uma automotora 9630 
saltou dos carris ao 
sair duma curva, não 
resultando contudo em 
danos de maior.

Este troço de 43,4 
quilómetros da Linha 
do Vouga não recebe 
qualquer beneficiação 
há muito tempo e por 
isso sempre esteve li-
mitado a menos de 35 
km/h. A CP também 
nunca apostou num 
serviço regular nesta 
zona habitacional e 
os dois comboios Re-
gionais diários entre 
Sernada e Oliveira já só circulavam 
devido às oficinas em Sernada. O 
troço entre Águeda e Sernada viu 
recentemente um reforço significati-
vo da oferta, mas as condições da 
via mantiveram-se.

Recorde-se também que em me-
ados deste ano a CP tentou melhor 
os resultados operacionais da Linha 

do Vouga levando a ensaios duas 
automotoras ligeiras LRV 2000. Os 
resultados não foram nada satisfató-
rios no troço entre Águeda e Oliveira 
e o projecto está neste momento pa-
rado, depois de um descarrilamento 
registado perto do apeadeiro de Fi-
gueiredo.

© Ricardo Ferreira

linha dO VOuga 
...uMa linha que ParOu nO TeMPO
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BreVes

udd aMarelas nO OesTe

MnF eM MOViMenTO

O mês de Outubro fica mar-
cado por mais um avanço 

das obras no Museu Nacional 
Ferroviário com o início de mais 
uma fase de trabalhos de requa-
lificação. Começaram a ser in-
tervencionadas as antigas ofici-
nas número 14 e 15, bem como 
a rotunda das locomotivas. Nos 

últimos tempos têm-se registado 
várias movimentações de mate-
rial circulante, como a exposição 
permanente da locomotiva ALCo 
855 na rotunda. O decorrer das 
obras está a deixar também al-
gum material histórico fora da 
área do museu.

Fonte: www.fmnf.pt

A Linha do 
Oeste foi 

brindada com mais 
uma novidade, a 
presença da auto-
motora 0459, uma 
das duas UDD 
0450 renovadas 
para serviço Inter-
cidades, normal-
mente afectas ao 
serviço entre Beja 
e Casa Branca. 
A automotora foi inserida nas 
rotações habituais da linha, um 
acontecimento que se espera 
frequente no futuro, uma vez que 
o projecto de manter um serviço 
de qualidade nas ligações a Beja 
está praticamente abandonado. 

Recorde-se que o projecto inicial 
previa a renovação total da série 
0450, mas a grave crise económi-
ca que assolou o país acabou por 
atirar o projecto para as calendas. 

Entretanto a 0459 entrou em R2 
em Contumil.

ACIDEnTE COM ALLAn 0369

O passado dia 29 de Outubro fi-
cou marcado por mais um aci-

dente numa passagem de nível sem 
guarda, perto do apeadeiro do Bou-
ro, Linha do Oeste. O acidente seria 
vulgar se a Allan 0369, com um inter-
-regional Coimbra – Caldas da Rai-
nha, não tivesse embatido contra um 
pesado de mercadorias, que deixou a 
automotora fora de serviço com a fren-
te parcialmente destruída. Da colisão 
há a registar os óbitos dos dois ocu-
pantes do pesado, e apesar dos danos 
significativos, nenhum dos ocupantes 
no meio ferroviário ficou ferido com 
gravidade.

Pedro Lopes

novo logótipo

No dia 17 de Outubro foi 
também apresentado pu-

blicamente o novo logótipo do 
MNF. Tem a autoria de Joana Al-
ves, funcionária do Departamen-
to de Comunicação e Imagem 
da REFER, e teve apresentação 
numa conferência de imprensa 
que decorreu na sala de exposi-
ção do Comboio Real.

BEnEFECIAçãO DE POnTES 
nA LInHA DO OESTE

Tendo em vista a manutenção 
preventiva da infraestrutura fer-

roviária da Linha do Norte e Oeste, a 
REFER adjudicou empreitadas relati-
vas à proteção anticorrosiva de pontes 
metálicas. Na Linha do Norte a ponte 
a ser alvo de reabilitação é a de Sa-
cavém pelo valor de 125 mil euros. Já 
na Linha do Oeste são sete as pon-
tes a ser intervencionadas, todas elas 
sobre o rio Sizandro. Ainda a Oeste, 
também duas passagens hidráulicas 
fazem parte desta empreitada pelo 
valor de 289 mil euros. A REFER terá 
a seu cargo a gestão, coordenação e 
fiscalização das obras a realizar. 

Fonte: Transportes em Revista

© Fernando Joaquim
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5602 cOM nOVa decOraçãO

A locomotiva 5602, ao serviço 
do longo curso, apresenta 

uma nova publicidade, represen-
tando uma aposta da CP em ma-
téria de informação aos possíveis 
clientes. A publicidade colocada 
dá destaque aos novos horários 
da Linha do Oeste, com o slogan: 

“Aproximamos o Oeste do centro 
do país. Ligação direta entre Cal-
das da Rainha e Coimbra”. Após 
a publicidade aos Intercidades do 
Sul (locomotiva 5615) e à ligação 
Internacional a Madrid (locomoti-
va 5618), foi a vez das ligações 
do Oeste.

BEnFICA DESLOCOu-SE 
DE COMBOIO

O acontecimento teria pouca im-
portância, não fosse o facto da 

comitiva de futebol principal do Benfica 
ter viajado de 1400 no passado dia 19 
de Outubro entre Contumil e Aregos, 
Linha do Douro, para deslocação ao 
estádio do Cinfães, num jogo de dis-
cussão da Taça de Portugal. A equipa 
partiu de Lisboa, em comboio regular 
Alfa Pendular número 133 com destino 
a Braga, onde acabou por fazer trans-
bordo para o comboio a diesel, numa 
paragem extraordinária na estação 
de Contumil. A composição especial 
partiu de Contumil com a locomotiva 
1424 à cabeça, furgão gerador e duas 
carruagens CoRail de 1ª classe, uma 
delas com bar. É impressionante ver 
uma locomotiva com quase cinquenta 
anos (que na semana passada tinha 
avariado!) a desempenhar um papel 
tão nobre.

Recorde-se também que recente-
mente também a equipa do FC Porto 
efectuou uma deslocação a Lisboa em 
comboio regular Alfa Pendular, para 
realização de uma partida de futebol. 
É pena ver este meio tão cómodo a 
desempenhar este papel poucas ve-
zes, depois de, no passado, ter sido 
das principais forma de deslocação 
das equipas de futebol. 

João Pedro Tavares

Ricardo Ferreira

No passado dia 24 de 
Outubro descarrilaram 

dois vagões cisterna dedicados 
ao transporte de amoníaco 
no Poceirão, quando uma 
composição ferroviária efectuava 
manobras. Do descarrilamento 
não surgiram consequências 
graves, uma vez que não surgiu 
qualquer fuga do produto químico, 

embora tenha sido criado um 
perímetro de segurança por parte 
das entidades competentes. A 
circulação na Linha do Alentejo 
continuou-se a fazer com algumas 
precauções, mas com a chegada 
do comboio socorro, rapidamente 
a situação ficou normalizada, 
após a reintegração dos vagões 
na via férrea.

descarrilaMenTO nO POceirãO

© Correio da Manhã
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No passado dia 22 de Outubro 
realizou-se um comboio da 

ADIF entre Zaragoza-Plaza e Teruel 
com o objectivo de verificar o correcto 
funcionamento das balanças de peso 
de vagões na rede ferroviária.

                     Vizinha esPanha

I magens da movimentação da 
automotora 597.010 desde Valladolid 
até às oficinas da ARMF (Associació 

per a la Reconstrucció de Material 
Ferroviari) em Lérida. A automotora 

vai sofrer um restauro completo para 
entrar ao serviço em comboios charters 

pela zona da serra a norte de Madrid. 
Esteve vários anos em Valladolid na 

ASVAFER (Asociación Vallisoletana de 
Amigos del Ferrocarril), com uma avaria 

grave no motor. Esta marcha especial 
de Novembro foi efectuada a 30 km/h e 

durou 3 dias.

David Aguaded

David Aguaded

auTOMOTOra 597.010
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A deservagem química é um tratamento preventivo que consiste na pulveri-
zação de herbicidas no leito da via de forma a eliminar a vegetação dani-
nha que se desenvolve no balastro e zonas adjacente ao leito da via. Este 

tipo de tratamento é realizado periodicamente e nele são utilizados produtos quí-
micos que não apresentam riscos para o meio ambiente e para os seres humanos.

Durante os dias 7 e 11 de 
Outubro a REFER realizou 

a segunda campanha neste ano de 
deservagem química na Linha do 
Vouga.

Esta acção compreendeu a tota-
lidade da actual Linha do Vouga, cir-
culando a composição afecta a este 
serviço entre as estações de Aveiro-
-Vouga e Espinho-Vouga. Devido à 

reduzida autonomia das cisternas 
utilizadas para o transporte de água 
a circulação do comboio de deserva-
gem foi dividida em várias marchas 
que foram realizadas em diferentes 
dias, sendo as cisternas reabasteci-
das aquando das paragens. 

A composição utilizada actual-
mente para este serviço na Linha do 
Vouga (via estreita) consiste em três 
veículos, sendo utilizados uma dre-
sine para a tracção (nesta semana 
foi utilizada a dresine DPE-203), um 
vagão plataforma para transporte 
das cisternas de água e um vagão 
pulverizador. Este vagão pulveri-
zador não é mais que uma caixa 
de uma dresine suportada pelo lei-

Entre Sampaio de Oleiros e a Lapa a marcha 92203 não efectuou a aspersão dos 
agentes químicos, deixando essa tarefa para o dia seguinte

deserVageM quíMica na  
linha dO VOuga

João Joaquim

Nuno Magalhães

João Joaquim

Vários

Imagem superior: a composição de 
deservagem em plena aspersão, 

negociando a curva da saída norte do 
apeadeiro de Escapães (arredores de 

São João da Madeira)
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to de um vagão plataforma, 
tendo o número UIC 93 94 
4509505-1. Dentro da caixa 
está instalado o equipamento 
de aspiração (motor, bomba e 
restantes acessórios hidráuli-
cos) da água desde as cister-
nas e de pulverização para o 
leito da via. Toda a tubagem 
de aspersão encontra-se 
colocada numa das frentes 
deste vagão. São, ainda, uti-
lizadas mangueiras auxiliares 
durante a pulverização em 
circulação, colocadas nas la-
terais do vagão pulverizador.

De notar que os agentes 
químicos utilizados neste 
serviço não são tóxicos para 
humanos e animais, pelo que 
não há qualquer perigo resul-
tante desta acção para a vida 
animal.

Além das marchas lista-
das na tabela apresentada 
ao lado, houve ainda uma 
marcha de movimentação 
de material até Aveiro, pois a 

composição de deservagem 
tem a sua base na estação 
de Albergaria-a-Velha. Esta 
marcha realizou-se a 4 de 
Outubro e foi numerada como 
92230.

Face à falta de manuten-
ção nos últimos anos e às 
características da via (uma 
parte da Linha do Vouga tem 
as travessas assentes direc-
tamente em terra em vez de 
balastro), a Linha do Vouga 
apresenta um leito de via 
bastante invadido por ervas e 
afins. A deservagem química 
nesta linha assume-se como 
fundamental, pelo que é de 
esperar que a REFER realize 
o futuro e com regularidade 
novas marchas de deserva-
gem química.

A composição de deservagem em acção, vista de cauda.  
É possível apreciar a tubagem de aspersão e pulverização, assim como o seu alcance em relação ao leito da via.

João Joaquim

Marchas de deservagem

07.10.2013 
92223  Aveiro-Vouga - Sernada do Vouga 
92224  Sernada do Vouga - Aveiro-Vouga

08.10.2013 
92209  Aveiro-Vouga - São João da Madeira

09.10.2013 
92214  São João da Madeira - Albergaria-a-Velha

10.10.2013 
92203  Albergaria-a-Velha - Espinho-Vouga

11.10.2013 
92204  Espinho-Vouga  - Albergaria-a-Velha

João Joaquim

A composição 
da deservagem 
parqueada na estação 
de São João da 
Madeira, aguardando 
novo serviço no dia 
seguinte.
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Pedro André

O traçado escolhido para a li-
nha em direção ao Algarve 

levantou desde logo algumas dú-
vidas, porque o plano apresentado 
obrigava a rodear a cidade de Beja 
pelo lado norte da mesma, implican-
do que os comboios provenientes do 

norte (Barreiro, Casa Branca, etc) 
tivessem de inverter na estação de 
Beja para seguir em direcção a Sul. 
No entanto, essa era uma situação 
habitual em Portugal (na Linha da 
Beira Alta entre a Figueira da Foz e 
Vilar Formoso, a inversão para con-

tinuar caminho era feita na Pampi-
lhosa) e foi mesmo decidido avançar 
com as obras nesse sentido.

Em 1870 acaba por ser colocado 
à exploração o troço até Casével. 
Em alguns casos a locomotiva que 

A VAriAnte de BejA

Vermelho - Antigo traçado da Linha do Alentejo

Verde - Traçado actual da Linha do Alentejo

Amarelo - Ramal Particular Santa Vitória-Celeiros

Azul - Ramal de Moura

Laranja - Linha do Alentejo

A - Estação de Beja

B - Antiga estação das Reprezas

C - Apeadeiro de Penedo Gordo

E - Estação actual de Santa Vitória

F - Antiga estação de Santa Vitória

O comboio chega a Beja em 1864, tornando esta cidade no ponto ferroviário mais a 
Sul de Portugal até então – excepção feita ao caminho-de-ferro mineiro das Minas 
de São Domingos. Quando a linha chega a este ponto já a ligação ao Algarve e às 

minas de São Domingos estava planeada, com dois diferentes projectos: um que tinha 
como objectivo seguir em direção a Espanha e às minas de São Domingos e que acabou 
por se ficar por Moura (o actual ramal de Moura, já desactivado desde 1990), e outro que 

tinha como objectivo chegar ao extremo Sul de Portugal, o Algarve.



13

cOMBOiOs cOM hisTória

tracionava as composições tinha de efectuar uma série 
de manobras na estação de Beja. Parte das locomotivas 
a vapor, por exemplo, tinham de sair da composição, ir 
à placa giratória inverter e regressar ao comboio. Esta 
situação repetiu-se diariamente durante mais de cem 
anos.

A linha que seguia para Casével saía da estação de 
Beja paralelamente e durante vários metros à linha pro-
veniente de Casa Branca pelo lado esquerdo no senti-
do ascendente, até começar a curvar para a esquerda 
e afastar-se em direção a Oeste. Deste percurso inicial 
faziam parte as estações de Reprezas, Santa Vitória-Er-
videl, Figueirinha, Carregueiro (nome original da estação 
que depois seria rebaptizada como “Castro Verde-Aljus-

trel” e apenas ganhou o nome actual com a abertura do 
Ramal de Aljustrel) e Casével.

 Quando finalmente a linha tem continuação desde 
Casével em 1888 (dezoito anos que a linha por ali ficou!) 
e chega a Faro em 1889, o movimento de passageiros e 
mercadorias começou a sofrer um aumento significativo. 
A esta situação somava-se ainda o transporte do minério 
de Aljustrel, que era carregado na estação da Figueiri-
nha (onde existia um ramal de via reduzida com ligação 
às minas), e que tinha passagem obrigatória por Beja a 
caminho do Barreiro e Setúbal.

Os anos foram-se passando e o tráfego continuava 
a exigir um sem-número diário de manobras, problema 
que nem a abertura da Linha do Sado (actual Linha do 

Vista aérea da cidade de Beja no periodo anterior à construção da Variante de Beja. A 
laranja, o traçado que a variante acabou por ter e que é o existente nos dias de hoje.

Arquivo da CP

Estação original de Santa Vitória-Ervidel 
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Sul) veio resolver. Foi então que, 
com mais empenho, se começaram 
a desenvolver os primeiros planos 
para o que haveria de ser a solução 
para este problema. O traçado ori-
ginal com passagem nas Reprezas 
não trazia vantagens quase nenhu-
mas em termos de passageiros e 
mercadorias, já que a estação esta-
va situada num local ermo, onde a 
única habitação que se encontrava 
nas redondezas era uma casa da 
companhia que servia de habitação. 
Para além das Reprezas, existia 
apenas uma passagem de nível com 
guarda no percurso (junto às ruínas 
de Pisões) até à chegada à esta-

ção de Santa Vitória-Ervidel, o que 
demonstrava bem a insignificância 
do traçado, onde nem boas estra-
das existiam. Apenas a estação de 
Santa Vitória tinha maior importância 
não só em termos de passageiros, 
mas também em termos de movi-
mentação de mercadorias.

Em 1942 dá-se um verdadeiro 
impulso em relação à construção da 
variante. Com “assinatura” do chefe 
da 8ª Secção Técnica da Direção 
Geral de Caminhos-de-Ferro (Sr. 
Caetano Jorge Ribeiro), que já havia 
estado ligado a obras nas linhas do 
Sul, Sado e Sines, a Brigada da Di-

reção Geral de Caminhos-de-Ferro 
inicia nesse mesmo ano os estudos 
relativos ao traçado da nova varian-
te. Este traçado previa desde logo 
que a nova linha saísse da estação 
de Beja pelo lado sul, paralelo ao 
Ramal de Moura pelo lado direito 
durante alguns metros em direção 
da Quinta da Abóbada, voltando em 
direção a Oeste, onde atravessava 
a estrada de Mértola e a Herdade do 
Outeiro, acabando junto da estação 
de Santa Vitória. A extensão previa 
aproximadamente 15.666 metros, 
um quilómetro menos relativamente 
ao traçado original.

No dia 9 de Abril de 1942 foi fi-
nalmente aprovado pelo Governo o 
projecto elaborado relativamente à 
Variante de Beja. Este novo traçado 
levaria ao encerramento da estação 
das Reprezas, mas seria construída 
uma nova estação a servir a povoa-
ção de Penedo Gordo, ao passo que 
a estação de Santa Vitória seria des-
localizada alguns metros. Embora 
a nova linha tivesse de ultrapassar 
uma série de estradas nacionais e 
municipais, foi decido que em todas 
elas seriam construídas passagens 
elevatórias, evitando a existência 
de passagens de nível com guarda. 
Apenas os caminhos agrícolas com 
pouco movimento atravessariam a 
linha.

Como tudo o que envolve obras 
públicas de vulto, foi aberto concur-
so público tendo em vista o recebi-
mento das diversas propostas. E foi 
finalmente no dia 25 de Novembro 
de 1942 adjudicada a empreitada 
nº49 relativa à execução da variante 
da linha férrea entre os quilómetros 
153,951 e 170,770 pelo valor apro-
ximado de 2.500 contos à empresa 
de José Pinto Caeiro. No dia 19 de 
Outubro de 1944, já com as obras a 
decorrer em pleno, o Governo, ten-
do por base um parecer técnico da 
comissão responsável pelo estudo 

Diagrama com os dois traçados presente na obra “Caminhos 
de Ferro em Portugal. História e Técnicas de Exploração”

Diagrama não oficial do que seria a antiga estação de Santa Vitória - 
Ervidel, desenhado com base a visitas ao local da antiga estação.
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Pedro André

José Sousa

José Sousa

da variante, aprova um projecto de 
alteração entre os perfis 392 e 408 
da variante, local onde ficaria a nova 
estação de Santa Vitória-Ervidel.

Com as obras a decorrerem nor-
malmente, foi adjudicado a José Pin-
to Caeiro e em finais de 1944 (11 de 
Dezembro) o fornecimento de pedra 
britada destinada ao balastro pelo 
valor de 994 mil escudos. Estava 
dado mais um “passo de gigante” a 
caminho da conclusão da variante.

No dia 7 de Março de 1945 foi ad-
judicada mais uma vez a José Pinto 
Caeiro a empreitada nº59 relativa à 
Variante de Beja com o objectivo de 
se fazerem trabalhos complementa-
res que não haviam sido engloba-
dos na empreitada principal. Estas 
obras englobaram a delimitação do 
terreno da variante, a construção de 
curraletas para embarque de gado 
em Santa Vitória e Penedo Gordo, a 
construção de vedações com recurso 
a painéis de cimento armado na saí-
da da estação de Beja e respectivas 
canalizações de águas e esgotos nas 
estações de Santa Vitória e Penedo 
Gordo. Da empreitada fizeram ainda 
parte o arranjo dos jardins e a colo-
cação das vedações nas estações, 
o aumento do armazém de Penedo 
Gordo e a conclusão de algumas 
passagens de nível destinadas ao 
serviço agrícola. A empreitada, com 

O topo de via em 2010. Local onde acabam os carris 
por onde passavam os comboios em direção ao Sul, 

antes da construção da Variante.

A antiga estação de Reprezas e o canal ferroviário em 2010.

Estação de Beja - Lado direito, Linha do Alentejo em direção a Casa Branca. no lado esquerdo, 
a antiga Linha do Sul que seguia via Reprezas a caminho do Algarve. Ou seja, antes de 1972 a 

locomotiva tinha de inverter a posição em relação à composição para seguir em direção ao Sul.
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Pedro André

A antiga estação de Santa Vitória-Ervidel. Quando estava aberta à exploração comercial, a linha passava no 
lado oposto ao que acontece nos dias de hoje. Do lado direito a “nova” estação de Santa Vitória.

Diagramas das linhas na cidade de Beja, ainda com a 
referência à antiga Linha do Sul.
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um valor de 307 mil escudos, aca-
bou por ter apenas um concorrente 
que apresentou valores mais baixos, 
a rondar os 281 mil escudos. Foi ain-
da em 1945 que a estação de Beja 
recebeu obras de ampliação para 
acomodar as novas mudanças.

Em 1946 foi decidido alterar o ra-
mal da estrada nacional 19-1 (actual 
EN 2), serviço adjudicado a emprei-
tada nº68 destinada às chamadas 
obras de finalização da variante. No 
dia 4 de Fevereiro de 1947 foi apro-
vado o projecto que veio permitir a 
construção da passagem superior 
da estrada municipal entre a cida-
de de Beja e o sítio da Salvada (a 
primeira passagem superior após a 

estação de Beja). E logo a seguir, no 
dia 6 de Fevereiro, foi a vez da pas-
sagem superior da Estrada Nacional 
18 ter o projecto aprovado. No dia 18 
de Abril de 1947 é presente ao go-
verno o auto de recepção relativo à 
empreitada nº49 por parte de José 
Pinto Caeiro sobre a construção da 
variante de Beja, sendo o mesmo 
aprovado, ou seja cinco anos após a 
adjudicação da mesma é dada como 
terminada e pronta.

Mas o ano de 1947 seria ain-
da produtivo em vários projectos e 
obras que iam decorrendo pela va-
riante. No dia 13 de Maio de 1947 
foi aprovado o projecto referente à 
construção da passagem superior 
da Estrada Nacional 122, sobre o 

quilómetro 157,011 da variante. 
Quinze dias depois (28 de Maio de 
1947), o Governo volta a receber 
mais um auto relativo à empreita-
da nº59. A 28 de Julho de 1947 foi 
aprovado o projecto referente à 
construção da passagem superior 
sobre a Estrada Nacional 18 sobre 
o quilómetro 169,388 e novo acesso 
rodoviário à estação de Santa Vitó-
ria-Ervidel. No dia 0 de Setembro de 
1947, mais uma empreitada adjudi-
cada ao vencedor do costume (José 
Pinto Caeiro), desta feita a empreita-
da nº88 que consistia na construção 
da passagem superior ao quilómetro 
115,011 (projecto de Maio de 1947) 
para a Estrada Nacional 122. Esta 
empreitada englobava ainda a cons-

Diagramas das novas estações de Penedo Gordo e Santa 
Vitória aquando da abertura da variante. De notar o ramal 

particular de Santa Vitória-Celeiros.
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Local do antigo Ramal de Santa 
Vitória-Ervidel-Celeiros

Pedro André

Pedro André

Pedro André

Antiga estação de 
Santa Vitória-Ervidel

A estação de Penedo Gordo criada com a construção da variante.
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trução de um pontão, terraplanagens 
e pavimentação, tendo um valor de 
799 mil escudos.

Estranho, ou talvez não, o facto 
é que em Janeiro de 1948 apenas 
existiam carris em 2.000 metros de 
linha da nova variante, ou seja, pas-
sados seis anos ainda não era desta 
que os comboios podiam passar por 
ali. As obras ainda vieram a arrastar-
-se pelo ano de 1949, sendo que, no 
dia 4 de Março, foi a abertura de pro-
postas relativas á empreitada nº95, 
que era constituída por escavações, 
transporte de terras e recarga de 
aterros na variante. Esta empreitada 
tinha o valor de 272 mil escudos e foi 
entregue no dia 11 de Abril de 1949 à 
empresa de Júlio Pires Pereira. Com 
tudo quase pronto, surge o chama-
do período “nebuloso” da variante de 
Beja que se vai arrastar aproximada-
mente durante duas décadas!

Apenas no dia 1 de Julho de 
1970 (28 anos depois de tudo ter 
começado) assistiu-se à circulação 
de uma automotora pela variante 
com funcionários superiores da CP 
e convidados, inaugurando-se assim 
a mesma. Com o encerramento do 
antigo traçado são suprimidas as 
cinco passagens de nível existen-
tes nesse mesmo troço. Passam os 
comboios a circular e a fazer serviço 
na estação de Penedo Gordo. A es-
tação de Reprezas foi encerrada ao 
serviço e as encomendas com des-
tino ou origem nessa mesma esta-
ção foram transferidas para Penedo 
Gordo por uma duração de 30 dias. 
A partir deste dia é aberto á explo-
ração oficial (circular nº434) o novo 
troço da linha entre os PKs 154,186 
e 169,608, tendo os comboios 39173 
e 8124 cruzado na nova estação de 
Penedo Gordo.

No entanto as peripécias que en-
volveram a variante só terminaram 
em 1972. Só a 22 de Fevereiro a 
circular 101/72 anunciou a abertura 
a serviço comercial da nova estação 

de Santa Vitória-Ervidel para o dia 1 
de Março, entrando também em ple-
no funcionamento o ramal particular 
Santa Vitória-Ervidel-Celeiros. A par-
tir desta altura encerrou definitiva-
mente à exploração a antiga estação 
de Santa Vitória. Os sinais avança-
dos da nova estação (que protegem 
também o ramal particular) são colo-
cados ao PK 167,608 (SA1) e ao PK 
171,042 (SA2), dando por finalizada 
uma aventura começada trinta anos 
antes, em 1942.

Quer a nova estação de Santa Vi-
tória quer a estação de Penedo Gor-
do punham à disposição dos utiliza-
dores do caminho-de-ferro todas as 
condições. No primeiro caso, a esta-
ção, além das três linhas de circula-
ção, tinha ainda uma linha de “saco” 
de acesso ao armazém e à curraleta. 
De notar que esta curraleta permitia 
o embarque de gado em vagões com 
mais do que um piso. Foi construído 
ainda um ramal particular para servir 
a Federação Nacional de Produtores 
de Trigo (F.N.P.T), ramal denomina-
do de Santa Vitória-Ervidel-Celeiros. 
Também a estação de Penedo Gor-
do contava com duas linhas de cir-
culação, mais a linha de “saco” de 
acesso ao cais coberto e à curraleta.

De 1972 até aos dias de hoje já 
muito mudou. O traçado da variante 
encontra-se fechado à exploração 
comercial, já que faz parte do tro-
ço da Linha do Alentejo entre Beja 
e Ourique encerrado em 2012, du-
rando “apenas” quarenta anos, mais 
dez anos em relação ao tempo que 
durou o planeamento e a abertura 
completa à circulação (1942 – 1972).

As estações novas de Penedo 
Gordo e de Santa Vitória não foram 
suficientes para justificar a existên-
cia do caminho-de-ferro e no encer-
ramento da linha já estavam abati-
das ao serviço comercial. O ramal 
de Santa Vitória-Ervidel-Celeiros 
(F.N.P.T.) foi levantado, restando 

no entanto alguns metros de carril 
na parte final do mesmo. Em San-
ta Vitória também a chamada linha 
de “saco” de acesso ao armazém e 
à curraleta foi levantada há alguns 
anos e Penedo Gordo manteve ape-
nas uma linha. Ficam os edifícios 
(não se sabe por quanto tempo) 
construídos segundo o design habi-
tual do Estado Novo, embelezados 
pelos painéis azulejares.

Do traçado original sobram com 
carris a chamada “linha mãe de ra-
mais” da estação de Beja que termi-
na nuns topos de cimento junto da 
estrada nacional. Daí para a frente 
o antigo canal ferroviário está na 
maior parte transformado em cami-
nho de terra batida. A antiga estação 
das Reprezas continua de pé num 
avançado estado de degradação, tal 
como a casa de passagem de nível, 
esta última ocupada. A estação origi-
nal de Santa Vitória está em ruínas, 
tal como o armazém e as platafor-
mas. Embora seja um caso quase 
único de construção ferroviária (tem 
umas caves e um pátio inferior), o 
futuro passará certamente pela de-
molição. Junto do antigo traçado é 
possível observar antigas casas dos 
caminho-de-ferro com muito bom as-
pecto.

Por isto tudo, toda a área mere-
ce uma visita demorada, quer pelo 
antigo traçado, quer pela chamada 
Variante de Beja.

Fontes:

>> Gazeta dos Caminhos de Ferro;
>> Fórum Luso Carris;

>> Diário de Lisboa
>> Revista “O Foguete nº21”
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João Joaquim

Fez no passado mês de Outu-
bro onze anos que o vapor 

regressou a Coimbra pela última 
vez. O evento foi conseguido pela 
mão do PTG – Portuguese Traction 
Group – em mais um dos seus inú-
meros passeios por Portugal. Des-
ta feita, o percurso escolhido foi o 
Ramal da Lousã, tendo como ponto 
de partida e chegada a estação de 
Coimbra-B. Os pontos altos desta 
viagem seriam as duas passagens 
pelo centro da cidade de Coimbra.

A nível ferroviário a cidade de 
Coimbra foi até 2010 um 

caso peculiar da nossa rede, pois a 
distância entre duas das suas esta-
ções (estações de Coimbra-Parque 
e de Coimbra) tinha de ser percorri-
da num percurso urbano que em boa 
parte era partilhado por autocarros 
e outros meios de transporte colec-
tivos, assim como era necessário 
atravessar em três pontos a movi-
mentada Avenida Emídio Navarro, 
sem qualquer ajuda de sinalização 
ou barreiras de protecção. Contudo, 
esta fusão entre estradas e caminho-
-de-ferro ocorreu em meados dos 
anos 80 do século passado, quan-
do a cidade teve necessidade de 
alargar as estradas junto ao Largo 
da Portagem na baixa de Coimbra. 
Até essa data o canal ferroviário era 
praticamente independente do rodo-
viário. Também a estação de Coim-
bra-Parque não existia, havendo um 
apeadeiro com o mesmo nome junto 
ao Largo da Portagem (actualmente 
a plataforma ainda existe, servindo 
como paragem de autocarros).

Até ao encerramento do Ramal 
da Lousã, esta travessia da baixa da 
cidade de Coimbra realizava-se em 
todos os dias úteis (uma circulação 
por sentido), tendo as automotoras 
que asseguravam o serviço no Ra-
mal da Lousã de percorrer os cerca 
de 800 metros entre as duas esta-
ções de forma a se deslocarem às 
oficinas de Coimbra-B para a manu-

tenção regular. No entanto, as mar-
chas eram aproveitadas comercial-
mente, sendo os únicos comboios 
do Ramal da Lousã com paragem 
comercial nas estações de Coimbra 
e Coimbra-B. De forma a minimizar 
o impacto das travessias no elevado 
trânsito diurno da cidade de Coimbra 
e consequentemente minimizar o ris-
co de eventuais acidentes, as mar-

Chegada da composição especial à linha 3 da estação de Coimbra, a linha desta 
estação que permitia a continuação para o Ramal da Lousã

O regressO dO VaPOr

a cOiMBra
João Joaquim
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chas eram realizadas entre as 5h e 
as 7h, numa altura de pouco trânsito 
e com menor circulação de peões 
naquela zona de Coimbra. Para re-
forço da segurança, estas marchas  
eram realizadas a baixa velocidade 
e sempre sinalizadas sonoramente 
pelos maquinistas. 

Até ao início do século XXI era 
habitual também a circulação de 
comboios de mercadorias no Ramal-
da Lousã, sendo a sua passagem 
por Coimbra sempre nocturna e com 
as mesmas características dos com-

boios regionais (circulação a baixa 
velocidade, sinalização sonora nos 
atravessamentos e sem acompa-
nhamento policial).

As travessias ferroviárias da ci-
dade de Coimbra durante o dia eram 
realizadas esporadicamente e ape-
nas por comboios especiais, muitas 
vezes de passageiros e outras vezes 
de via e obras (como por exemplo o 
comboio de deservagem). Nestas 
travessias e de forma a garantir a se-
gurança e que o canal ferroviário se 
encontrava desimpedido a presença 

policial era obrigatória. Além de um 
carro polícia circular à frente das 
composições, outros elementos poli-
ciais colocavam-se nos pontos onde 
a linha atravessa a estrada de for-
ma a parar a circulação automóvel 
aquando da passagem do comboio.

Face a toda esta dinâmica e à 
nada habitual visão de um comboio 
no meio de uma cidade ao lado de 
carros e pessoas, a travessia diurna 
da cidade de Coimbra era um es-
pectáculo a que poucos ficavam in-

Após a passagem pelo Largo da Portagem e atravessar o acesso automóvel à Ponte de Santa Clara a composição especial 
encaminha-se para Coimbra-Parque, circulando paralela ao Parque Verde do Mondego

Composição utilizada

Locomotiva CP 0186

Vagão Zk (cisterna)

Vagão U (apoio)

Carruagem CTF 5513 (3ª classe)

Carruagem CTF 5511 (3ª classe)

Carruagem CTF 2282 (3ª classe)

Carruagem ACDT 484 (1ª classe)

Carruagem ACDT 481 (1ª classe)

Aguardando a partida da estação de 
Coimbra em direcção a Serpins
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diferentes, fossem pessoas a quem 
o caminho-de-ferro não despertava 
curiosidade ou a entusiastas do ca-
minho-de-ferro.

A 25 de Outubro de 2002 e in-
serida num passeio organizado pelo 
PTG, foi realizada uma travessia 
diurna de Coimbra, tendo esta tra-
vessia a particularidade de contar 
com uma locomotiva a vapor na trac-
ção da composição. Era o regresso 
do vapor a Coimbra, cerca de trinta 
anos depois das últimas circulações 
regulares  naquela cidade com este 
tipo de tracção.

Este passeio compreendia a via-

gem entre Coimbra-B e Serpins e 
regresso, tendo a composição uti-
lizada neste passeio sido formada 
pela locomotiva CP 0186, um vagão 
cisterna para transporte de água, 
um vagão fechado de apoio e cin-
co carruagens em madeira (afectas 
normalmente ao Comboio Histórico 
do Douro).

Com cerca de 30 minutos de atra-
so, a composição especial partiu da 
linha 6 de Coimbra-B em direcção à 
estação de Coimbra onde chegou 
cerca das 12h e deu entrada na li-
nha 1. Nesta estação a paragem era 
obrigatória, pois a entrada no Ramal 

da Lousã só era permitida após au-
torização do chefe da estação. Mas 
neste caso, era ainda necessária a 
autorização policial de que o com-
boio podia iniciar a circulação na ex-
tensão em que partilha os carris com 
a estrada. De forma a que a travessia 
pudesse ser realizada sem qualquer 
problema de última hora, e devido a 
uma parte do percurso urbano ser 
na altura aproveitado por alguns au-
tomobilistas para estacionar as suas 
viaturas, o destacamento policial op-
tou por chegar ao local algumas ho-
ras antes e libertar o canal ferroviário 
(tendo sido necessária a deslocação 
de algumas viaturas com o recurso 
a reboques). Assim, após a che-
gada da composição à estação de 
Coimbra, ao destacamento policial 
era apenas necessário controlar os 
pontos em que a linha cruzava a es-
trada e garantir que o curto trajecto 
era realizado de forma célere e sem 
incidentes.

A maioria dos passageiros apro-
veitou a paragem na estação de 
Coimbra para sair das carruagens e 
fotografar a pouco habitual compo-
sição nesta estação, assim como a 
sua travessia pela baixa da cidade 
de Coimbra. Aliado à pouco habitual 
imagem de um comboio a atraves-
sar Coimbra, o corropio de entusias-
tas a registar o momento alertava e 
surpreendia os conimbricenses, co-
lorindo ainda mais aquele momento 
especial.

Cerca das 12h10, a composição 
especial partiu de Coimbra, sendo 
o momento festejado com diversos 
apitos provenientes da locomotiva.  
A saida de Coimbra realizava-se 
com o atravessamento imediato da 
Av. Emídio Navarro, contando com 
a ajuda policial para parar o tráfego 
automóvel naquele instante. O mo-
mento foi imortalizado em fotografia 
e vídeo pelos inúmeros entusiastas 
ali presentes. 

Em pleno Largo da Portagem, a 0186 conduz a composição sem dificuldade

A iniciar a parte final do percurso urbano, aproximando-se do antigo apeadeiro de 
Coimbra-Parque



Após o primeiro atravessamen-
to o comboio circulava num canal 
quase próprio (na altura este canal 
não tinha aproveitamento rodoviá-
rio, sendo utilizado para estaciona-
mento – embora ilegal. Actualmente 
este canal é aproveitado para para-
gem de autocarros e entrada/saída 
de passageiros) durante cerca de 
duzentos metros. Findo este canal, 
era necessário atravessar o cruza-
mento da Av. Emídio Navarro com 
a saída da Ponte de Santa Clara, 
onde o trânsito automóvel é contro-
lado por semáforos e onde uma das 
faixas de rodagem é partilhada com 
o comboio. Mais uma vez o trânsito 
foi controlado pela Polícia, passando 
o comboio nesta zona sem qualquer 
precalço.

Cerca de metade do percurso até 
Coimbra-Parque já está vencido, fal-
tando apenas o trajecto paralelo ao 
Parque Verde do Mondego (antigo 
Parque da Queima das Fitas) e o 
atravessamento final da Av. Emídio 
Navarro já junto à estação de Coim-
bra-Parque. Nesta fase do percurso 
o comboio acelerou um pouco, vol-
tando a abrandar na zona do atra-
vessamento, novamente controlado 
pelo destacamento policial.

O percurso entre Coimbra e 

Início do percurso urbano e início da “perseguição” dos entusiastas dos caminhos-
de-ferro para registar o melhor possível o momento

Circulando paralelo ao Parque Verde do Mondego, numa zona em que os carris 
partilham o seu espaço com um canal rodoviário para transportes colectivos

A composição especial em Coimbra-Parque já pronta a partir para Serpins

caValOs de FerrO
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Coimbra-Parque demorou cerca 
de quatro minutos, possibilitando 
o acompanhamento integral dos 
entusiastas que queriam registar e 
viver aquele momento.

Uma vez a composição chega-
da a Coimbra-Parque foi feita uma 
verificação aos órgãos mecânicos 
da locomotiva enquanto os pas-
sageiros retomavam rapidamente 
os seus lugares nas carruagens. 
A partida desta estação deu-se 
pelas 12h20, tendo a composição 
rumado de seguida a Serpins. No 
entanto, o atraso registado à parti-
da não foi recuperado na totalidade 
e consequentemente alguns com-
boios regionais do Ramal da Lousã 
sofreram ligeiros atrasos de até 15 
minutos.

Na estação de Serpins não exis-
tia naquela data qualquer rotunda 
ou triângulo de inversão, pelo que 
as manobras de inversão da com-
posição não contaram com a in-
versão da locomotiva. No entanto, 
face à necessidade do vagão cis-
terna  e do vagão de apoio circula-
rem à retaguarda da locomotiva e à 
ocupação de algumas das vias de 
Serpins, as manobras em Serpins 
não deixaram de ser interessantes, 
sendo necessário recorrer à ajuda 
de uma dupla de automotoras 0350 
para libertar a locomotiva 0186 e 
colocá-la na frente da composição 
no novo sentido.

Face à impossibilidade de in-
verter a locomotiva em Serpins e 
como as locomotivas da série CP 
0180 podem ser operadas em qual-
quer sentido da marcha sem ne-
cessidade de inversão, a 0186 no 

Vídeo Resumo do 
Passeio

por Fernando 
Liberato

Chegada à estação de Coimbra-Parque e respectiva 
paragem antes do avanço até à estação de Coimbra

http://www.youtube.com/watch?v=-vrM6rS50JY
http://www.youtube.com/watch?v=-vrM6rS50JY
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Após a autorização de avanço por parte da estação de Coimbra, a composição partiu de Coimbra-Parque

Antes da chegada à estação de Coimbra, 
a composição circulou pela Av. Emídio 

navarro. O momento foi sendo registado 
e disfrutado pelos passageiros

sentido Coimbra – Serpins circulou 
com o tender à frente no sentido da 
marcha, tendo o regresso a Coimbra 
sido com a disposição mais habitual 
nas locomotivas a vapor, a caldeira à 
frente no sentido da marcha.

O retorno da marcha especial a 
Coimbra-B decorreu à semelhan-
ça da marcha de ida para Serpins. 
A chegada à estação de Coimbra-
-Parque deu-se dentro do horário e 
impunha nova paragem obrigatória, 
que prontamente foi aproveitada por 
alguns dos passageiros para saí-
da das carruagens, fotografias da 
composição no local e acompanha-
mento da composição até à estação 
de Coimbra. Cerca das 16h20 foi 
concedido avanço até à estação de 
Coimbra e a composição especial 
partiu da estação de Coimbra-Par-
que novamente ao som de vários 
apitos e com as inúmeras máquinas 
fotográficas e câmaras de vídeo a 
registarem o momento. O percurso 
no sentido Coimbra-Parque – Coim-
bra tinha a particularidade de ser fei-
to no sentido contrário ao do tráfego 
automóvel e uma vez mais a baixa 
de Coimbra parou para ver e deixar 
passar o comboio. 

A chegada à estação de Coimbra 
decorreu sem incidentes e a compo-

sição deu entrada novamente na li-
nha 1. Após quinze minutos de espe-
ra foi concedido canal até Coimbra-B 
e a composição partiu para a última 
etapa da viagem. A entrada na es-
tação de Coimbra-B realizou-se na 
linha 7, tendo a composição ficado 
parqueada nesta linha aguardando a 
marcha de retorno a Contumil no dia 
seguinte, enquanto que a locomotiva 
foi recolhida para dentro das oficinas 
da EMEF existentes naquela esta-
ção.

Graças a este passeio organiza-
do pelo PTG a cidade de Coimbra 
teve a possibilidade de, já no século 
XXI, ver um comboio a vapor a circu-
lar pelas suas ruas. Não mais este 
evento se repetiu ou repetirá, pois os 
passeios seguintes com destino ao 
Ramal da Lousã (quer organizados 
pelo PTG, quer organizados por ou-
tras entidades) recorreram à tracção 
de locomotivas diesel.

Actualmente a Linha da Lousã 
encontra-se encerrada ao tráfego 
e em processo de alteração para a 
exploração pelo Metro do Mondego 
(que implicará a alteração da bitola 
para a bitola europeia), estando as 
obras necessárias para o efeito sus-
pensas há já longos meses.



Pormenor da passagem do freio da 0324 para a 0186, ambas as 
unidades funcionavam a freio a vácuo

A 0324 empurra a 0186 e o vagão His em direccção à cauda da composição, 
sendo realizado o seu engate posteriormente

Em manobras à saída das oficinas e após acoplar o vagão His 
de apoio para a marcha de retorno a Contumil

Após cruzar as vias principais, encaminhando-se para a 
cauda da composição parqueada na linha 7

Pormenor do engate entre a 0186 e o vagão His 
utilizado para apoio à marcha de retorno

No dia 26 de Outubro de 2002 a 
composição que efectuou a marcha 
especial a Serpins no passeio do PTG 
retornou a Contumil, onde tem a sua 
base.

A marcha de retorno contou a com 
a locomotiva 2602 na tracção e incluiu 
ainda um vagão His colocado entre a 
locomotiva a vapor e as carruagens, 
sendo colocados a locomotiva e o va-
gão His à cauda da composição.

Durante todo o percurso a 0186 
esteve acesa pois, embora não parti-
cipasse no esforço de tracção, todos 
os seus órgãos móveis encontravam-

reTOrnO a cOnTuMil

caValOs de FerrO
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Partida da composição especial de retorno a Contumil, à passagem pelas agulhas da saída 
norte de Coimbra-B

Partida da composição especial de retorno a Contumil, à passagem pelas 
agulhas da saída norte de Coimbra-B

A 2602 já à cabeça da composição, aguardando a 
colocação da 0186 à cauda

Pormenor do engate entre a 2602 e o vagão u de apoio ao 
comboio histórico

-se em funcionamento e necessitavam 
de lubrificação constante, sendo esta 
aplicada através de elementos que 
funcionam com a pressão resultante 
do vapor gerado pela caldeira.

A formação da composição não 
imiplicou muitas manobras, pois a 
composição tinha sido deixado no dia 
anterior na linha 7, sendo apenas a 
0186 recolhida nas oficinas. Como tal, 
a formação da composição necessitou 
apenas da colocação da 0186 e do 
vagão His à cauda da restante com-
posição e da colocação da 2602 na 
cabeça da composição. De ressalvar 
que a 0186 (acompanhada pelo His) 
foi manobrada desde as oficinas até 
à composição recorrendo à ajuda da 
automotora 0324.



Painéis azulejares

A localidade de Azinheira 
dos Barros é bem conheci-
da por muitos de nós que, 

um pouco por todo o país, recolhe-
mos imagens das infra-estruturas, 
material circulante e outros aspectos 
relacionados com o ambiente ferro-
viário. Este facto deve-se em grande  
parte à existência de uma passagem 

superior na parte norte deste aglo-
merado populacional, que permite 
a recolha de imagens de belo efei-
to durante praticamente todo o dia, 
mas com uma qualidade superior da 
parte da manhã. 

Agosto de 2012 permitiu nova-
mente a passagem por este local. 

Talvez por termos mais tempo dis-
ponível e por se tratar de um fim de 
jornada praticamente sem programa 
definido, eis que nos achamos em 
cima da referida passagem superior 
por volta das 14 horas.

Antes, tempo houve para per-
correr a localidade em busca de um 

Pedro Mêda

Pedro Mêda

PercOrrendO a  

linha dO sul

Pedro Mêda e Carlos Pinto (*)

Vários

Pedro Mêda Comboio de Areia nº 55893
Somincor - Minas de Neves Corvo
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café. Durante o percurso repara-
mos nas características pitorescas 
das casas, na sua grande maioria 
bem arranjadas ao estilo alentejano 
ou com algumas variantes que, em-
bora estranhas de início, conferem 
ao povoado uma certa singularida-
de.

É com outro interesse que, após 
a saída do café, nos dirigimos para 
o referido local.

São poucos os carros que por 
aqui circulam, lembrando que, em-
bora o IC1 esteja ali mesmo ao 
lado, o Alentejo profundo chega até 
nós rapidamente.

O calor faz-se sentir e após a 
passagem de alguns comboios, os 
horários indicam-nos a ausência de 
circulações na próxima hora. 

Não sendo opção permanecer 
por ali, o ponto de interesse volta-
-se de novo para a povoação e para 
o apeadeiro que até ao fim do ser-
viço regional no ano de 2011 serviu 
este local.

No percurso da passagem supe-
rior até ao apeadeiro, atravessamos 
o povoado. Em Azinheira dos Bar-
ros destaca-se a Junta de Fregue-
sia, um edifício dos anos 1920, que 
albergou durante várias décadas a 
Escola Feminina da localidade, a 
Casa do Povo, com uma arquitetu-
ra dos anos 40 e que hoje recebe o 
Centro de Dia, ou ainda o Quartel 

Pedro Mêda
Vista para Norte da plataforma (actual) do apeadeiro de 
Azinheira dos Barros com armazém da FNPT ao fundo

Vista para Sul da plataforma (actual) do apeadeiro de 
Azinheira dos Barros

Carlos Pinto

Antigo edifíco de Azinheira dos Barros. Mudança do 
nome (esq.) e aspecto geral do edifício (dir.) 

Junta de Freguesia de 
Azinheira dos Barros
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da GNR e um jardim central de ho-
menagem ao “Médico do Povo”, Dr. 
António Pires Cabral. Destaque ain-
da para a Igreja Paroquial, dedicada 
a Nossa Senhora da Conceição, e 
que este ano celebra 500 anos sobre 
a elevação a Paróquia. Trata-se por-
tanto de uma aldeia antiga, de traça 
alentejana e que tudo tem feito para 
manter este rasgo tradicional. 

À chegada ao apeadeiro, encon-
tram-se vestígios do anterior traça-
do. A paragem é composta por um 
pequeno cais e um coberto metálico, 
ainda em bom estado de conserva-
ção (foi construído em 2003).

Junto ao local, existe um arma-
zém abandonado com a sigla FNPT. 
Pelo estilo de construção aparenta 
ser da década de 50 do século XX.

Explorando o antigo traçado, veri-
fica-se que este é interceptado neste 
ponto pelo novo. A visualização do 
local com recurso ao Google Earth 
permite visualizar melhor a situação.

Voltando ao armazém, este per-
tenceu à Federação Nacional dos 
Produtores de Trigo, entidade criada 
em 1933. A sua existência aponta 
para a importância que outrora Azi-

nheira dos Barros teve na explora-
ção do trigo e na interacção com o 
caminho-de-ferro, escoando aqui 
toda a produção cerealífera da re-
gião.

Este foi o mote para um regresso 
ao passado deste ponto da Linha do 
Sul.

A estação da localidade de Azi-
nheira dos Barros teve a designação 
de estação dos Bairros até ao ano 
de 1964, altura em que a Junta de 
Freguesia conseguiu a autorização 
para alteração do nome. A aldeia, 
que começou por ser Bayros, inclui 
mais tarde o nome de Azinheira, por 
se acreditar que Nossa Senhora te-

ria aparecido no cimo de uma azi-
nheira. Durante alguns séculos eram 
comuns os nomes: aldeia de Barros, 
aldeia dos Bairros, Bairros, Azinhei-
ra dos Bairros ou simplesmente Azi-
nheira dos Barros. A sua importância 
ao nível agrícola, justificava a exis-
tência de infra-estruturas condignas. 
No que diz respeito ao caminho-de-
-ferro, até 1975 esteve classificada 
como estação, tendo um edifício 
central, duas casas de morada, uma 
casa da guarda e dois armazéns, 
como se pode ver na imagem do 
layout da estação. O edifício era 
semelhante ao de outras estações, 
como Águas de Moura, Monte Novo-

-Palma, Canal Caveira, 
Alvalade ou Torre Vã, es-
tes ainda existentes.

Do outro lado da linha, 
uma casa particular, ainda 
hoje existente (mas aban-
donada) desempenhava 
a função de padaria local. 
A paragem permitia cer-
tamente aos passageiros 
mais céleres a compra de 
alguns mantimentos.

A hegemonia do local 
começa a decrescer com 
o declínio da agricultura, a 

Uma das ruas da localidade de 
Azinheira dos Barros

Carlos Pinto

Carlos Pinto
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partir dos anos 1960, que foi esva-
ziando a região de trabalho e levou 
à emigração em massa. A situação 
agravar-se-ia ainda com a redução 
do trabalho das Minas do Lousal 
(que encerraram em 1988) cuja lo-
calização próxima empregava parte 
da população que não trabalhava no 
campo. Dos 4.192 habitantes que 
tinha em 1950, a Freguesia passa 
2.325 habitantes em 1970, e hoje 
tem pouco mais de 700 residentes. 

De regresso à actualidade, no lo-
cal resta apenas o referido coberto 
que vê passar comboios, e que dei-
xou de receber nos seus bancos os 
poucos passageiros que utilizavam 
as composições do serviço regional.

A paixão pela ferrovia leva-nos 
muitas vezes a percorrer vários pon-
tos do país. Em todos eles existem 
atractivos e pedaços de história por 
descobrir. Muitas vezes, os aspectos 
gastronómicos têm uma importância 
relevante. Azinheira dos Barros, não 
será provavelmente um local com 
esse atractivo dada a proximidade 
de outros, mas é sem dúvida um 
bom exemplo de história ferroviária e 
do brio do Alentejo na sua tradicional 
forma de decoração das casas.

A passagem superior continuará 
a proporcionar a todos os spotters 
um local privilegiado para a recolha 
de imagens e espera-se que no ca-
minho até ao mesmo se aprecie o 
carácter singular e pitoresco desta 
freguesia do concelho de Grândola. 

31

Composição procedente do Algarve, saindo de Azinheira 
dos Barros, em 1992

Aspecto geral do apeadeiro de Azinheira dos Barros.  
Nota para a remoção do telheiro do EP, 1992

Arquivo Municipal CM Grândola

Arquivo Municipal CM Grândola
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Imagem GoogleEarth do traçado 
actual e antigo.

Construção do novo traçado, Junho 
2002

Armazém da FNPT em 2002

Construção do novo traçado da linha do Sul na 
zona da Azinheira dos Barros, Junho 2002

Carlos Pinto

Eduardo Guimarães

Eduardo Guimarães
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Comboio de Carvão nº 67850 
Sines-Pego

Aviso da desclassificação da estação de 
Azinheira dos Barros para apeadeiro

Vestígios da antiga plataforma

(*) Os autores deste artigo gostariam de agradecer ao Dr. Pedro Ruas, presidente 
da Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão, pela forma 

entusiasta como acolheu a ideia deste artigo, ajudando ao desenvolvimento do texto e 
enviando algumas imagens do espólio da Junta de Freguesia.  

 
O nosso muito obrigado!

Carlos Pinto

Carlos Pinto
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O comboio 69311 é um comboio de transporte 
de contentores que tem a sua marcha esta-
belecida entre o terminal de mercadorias da 

Bobadela e o porto de Leixões. Embora seja um com-
boio dedicado ao transporte de contentores, por vezes a 
sua marcha é aproveitada para o transporte de cereais 
com destino a Leixões. O 69311 surgiu aquando da im-
plementação dos novos horários introduzidos pela CP 
Carga a 21 de Abril de 2013, tendo a primeira marcha 
sido efectuada a 22 de Abril de 2013.

A afectação de carga deste comboio é bastante irre-
gular, não existindo qualquer relação entre o dia da mar-
cha com a ocupação ou comprimento da composição. 
Assim, o 69311 tanto circula com uma composilão lon-
ga a rondar os 500 metros de comprimento, como com 
uma composição curta de pouco mais de 200 metros. 
O mesmo se aplica à carga, este comboio tanto circula 
totalmente carregado como praticamente sem carga. 

Os contentores transportados por este comboi pro-
vêem do tráfego de contentores existentes entre a Bo-
badela e Leixões. Contudo, o 69311 transporta também 
contentores e caixas-móveis dos tráfegos do Iberian 
Link (Madrid – Entroncamento) e da DB Schenker (Ale-
manha – Bobadela) e que se destinam ao norte do país, 
nos dias em que estes comboios circulam. É, ainda, 
normal serem incluídos na sua composição vagões de 
transporte de cereais.

Além das estações terminais, o 69311 efectua tam-

bém paragem comercial no Entroncamento, tomando ou 
deixando vagões nesta estação sempre que necessário.

As composições habituais incluem quase todas as 
séries de vagões plataformas adaptados aos transporte 
de contentores que a CP Carga tem ao seu serviço, com 
especial destaque para os porta-contentores duplos 
Sggmrss e os mais recentes porta-contentores Sgnss e 
Lgnss. Neste serviço são também frequentemente utili-
zados vagões dos tipos Lgs, e Sgmms. Para o transpor-
te de cereais são utilizados apenas vagões Tdgs e para 
as caixas-móveis do tráfego da DB Schenker são utiliza-
dos vagões porta-contentores do tipo Lgs da Renfe ou 
do tipo Sggmrss da CP.

A tracção deste comboio está atribuída às locomoti-
vas 4700, embora as 5600 também a assegurem com 
bastante regularidade. Consoante a carga transportada 
ou por necessidades de rotação, a tracção do 69311 
pode ser realizada com recurso a tracção múltipla ou a 
locomotiva em unidade simples. 

Partida: 11h51 
Chegada: 17h00
Tempo de percurso: 5h09
Distância percorrida: 344,92 km
Tipo de marcha: T-100
Tipo de locomotiva: CP 4700
Regime de frequência: segunda e sexta feira (dias 
úteis)

MercadOrias
João Joaquim

50366
PaMPilhOsa - raMalhal

A dupla 4712+4723 tracciona uma comprida composição carregada com contentores · São Félix da Marinha - 09.07.2013

69311 
TerMinal de MercadOrias da BOBadela – leixões
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O 69311 com uma curta composição mista de cereis e 
contentores · Póvoa do Valado - 13.06.2013 Em Avanca, por entre campos de milhos · 04.07.2013

O 69311 com as caixa-móveis da DB Schenker na frente da composição seguidas pelas caixas-
móveis do Iberian Link e pelos contentores do tráfego regular · São Félix da Marinha · 03.06.2013

O 69311 novamente em dupla (4703+4701) e com uma 
composição praticamente vazia · Pombal - 18.06.2013
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Esta edição dos Encontros 
de módulos Maquetren foi 

organizada por José Luís Nieto e 
contou com a colaboração do “Ayun-
tamiento de Pozuelo de Alarcón”.

Decorreu nos dias 4, 5 e 6 de 
Outubro, na cidade de Pozuelo de 
Alarcón, nos subúrbios de Madrid 
em Espanha, mais uma edição dos 
encontros de módulos “Maquetren”. 

Este encontro teve a presença de  
um menor número de módulos face 
ao habitual, em virtude de as dimen-
sões do pavilhão não permitirem al-
bergar mais módulos (a sua área era 
de apenas 27x15m). É de louvar o 
esforço de José Luís Nieto na orga-
nização deste evento, tendo conta-
do com a ajuda sempre preciosa de 
António G. Portas e de Pedro Valero, 
na parte logística da organização, ou 

seja, no planeamento da disposição 
dos módulos, no planeamento das 
circulações, assim como na realiza-
ção de horários para algumas das 
circulações. 

Para dar mais algum realismo, 
o grupo “encabeçado” por Eduardo 
Ceballos, denominado de “Arrorria-
ga Team”, proporcionou que fosse 
colocado um ecrã com o horário dos 

XXVI EncuEntro/XXI Encontro IbérIco Módulos “MaquEtrEn” 

PozuElo dE alarcón (MadrId)

Marcos Conceição

N o iníco do mês de Outu-
bro, na cidade de Pozuelo 

de Alarcón, situada nos 
subúrbios de Madrid (pertencente à 
comunidade de Castilla La Mancha 

na região centro de Espanha), de-
correu mais um encontro ibérico de 

“Módulos Maquetren”.

Vários

António G. Portas

Diogo Castro
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comboios em ambos os sentidos, na estação de Arror-
riaga, assim como permitiu comandar alguns comboios 
através de dispositivos portáteis, conforme será descrito 
mais à frente neste resumo.

O circuito era duplamente bifurcado e aproveitava 
ao máximo o espaço disponível através de várias cur-
vas, conforme exemplificado no diagrama apresentado 
na página anterior, tendo uma extensão aproximada de 
90m.

Tal como é já habitual nos Encontros Ibéricos de mó-
dulos “Maquetren”, para o controlo das circulações   foi 
utilizada uma central Intellibox IR da Uhlenbrock®, com 
protocolo NMRA© e vários comandos Intellibox II, IB-
-Control e Daisy da mesma marca da central. Além des-
tes comandos foram ainda utilizados dois boosters de 
potência Power 3 da Uhlenbrock® e dois amplificadores 
de sinal da rede Loconet©.

Como novidade, foi utilizado um computador portátil 
a partir do qual e através da utilização de software Win-
Digipet® e dum router, foi possível criar uma rede wi-fi 
que permitia que dispositivos portáteis do tipo smart-
phone ou tablet acedessem à mesma e desta forma fos-
se possível controlar algumas das composições, seguin-
do as mesmas e assumindo as funções de um autêntico 
maquinista.

O controlo da circulação foi efectuado a partir das 
seguintes estações:

Apartadero “Agrosur”;
Estação “Alcabrichel”;
Estação “Vale do Guizo”;
Estação de “Arrigorriaga”
Estação “Bifurcación Banalizada”;
Estação de “Castrillo la Reina”;
Estação ”Torrebadía”.

Módulo recto de via única “Pozo Mourisco” 
de Juan Jesus e construído segunda as normas AMFT

Juan Jesus

Conjunto de módulos rectos integrados 
na via única, representando a estação de 
Castrillo La Reina ,de Raul Andrés

Diogo Castro



38

MOdelisMO - exPOsições

Os modelos que circularam foram bastante diver-
sos e variados, destacando-se em seguida algumas das 
composições formadas com material português e que 
circularam na maquete:

- Comboio Alfa, traccionado por locomotiva 5600, 
modelo Mehano®, com várias carruagens CoRail, mo-
delo Roco®, representando este serviço quando esta 
composição ainda o assegurava (antes da entrada ao 
serviço dos comboios pendulares da série 4000);

- Comboio regional, modelo Electrotren® represen-
tando a automotora diesel 592 com as cores CP;

- Locomotiva 5600, modelo Mehano®, rebocando 
vagões balastreiros Us, modelo SudExpress®;

- Locomotiva diesel CP 1320, modelo Mabar®, rebo-
cando vagões plataforma carregados com contentores, 
modelo Roco®

Módulos presentes no ramo principal: 

Módulo recto “Via Estrecha”

Módulo recto “Puente sobre carretera”

Módulo curvo a 45º

Conjunto de módulos “Agrosur”

Módulo curvo a 45º

Módulo recto “El Lorentín”

Módulo recto “ValdeArcos”

Conjunto de módulos – estação de “Alcabrichel”

Módulo recto “Rallye”

Módulo recto “Ponte dos Peixes”

Módulo recto bifurcação via única/dupla “Ribeira do Estacal”

Módulo Curvo “El Asserradero”

Módulo recto “Puente”

Módulo recto “Paso Nivel”

2 Módulos curvos a 45º

Conjunto de módulos rectos “Ribeira do Freixo”

Conjunto de módulos rectos “”Vale do Guizo”

Módulo recto “Camiño de la Frontera”

Módulos presentes no ramo directo da 
“Bifurcación Banalizada”:

Conjunto de módulos rectos” Apeadero La Breña”;”

Módulo recto “Alberca”;

Curva “La Cantera”;

Conjunto de módulos rectos “Estação de Torreabadía”;

Módulo recto “sem nome”

Módulo recto de via única “Entre Viñedos” de Eduardo Santos

Diogo Castro

Pormenor do EP do conjunto de módulos rectos 
de via única “Ribeira do Freixo“ de Pedro Branco 

Juan Jesus
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- Locomotiva diesel CP 1400, afecta a ma-
nobras.

No que diz respeito às composições espa-
nholas, foram em número muito maior que as 
portuguesas, tornando-se difícil mencionar to-
das. Assim, destacam-se as seguintes:

- Automotora diesel série 592, modelo Elec-
trotren®;

- Automotora eléctrica série 432, modelo Ma-
bar®;

- Automotora eléctrica série 440, modelo 
Electrotren®;

- Locomotiva diesel 333, modelo Roco®, re-
bocando vagões com cobertura de lona/plástica, 
modelo Electrotren®;

- Locomotiva diesel 313, modelo Mabar®, 
rebocando vagões plataforma curtos carregados 
com madeira, modelo Electrotren®.

Esteve também, uma vez mais, exposta uma 
maqueta na escala TT (1/120), totalmente con-
trolada por um sistema digital e a partir de com-
putador. Esta maqueta, também mais reduzida 
que o habitual, tinha uma extensão aproximada 
de dez metros. O material circulante era basica-
mente alemão, dado ainda não existir uma gran-
de diversidade de material nesta escala.

Módulos presentes no ramo desde a bifurcação  
“Estação de Alcabrichel:

Alcabrichel” é a seguinte:

Módulo curvo “La Ermita”;

Módulo recto “El gato en el túnel”;

Módulo recto “Jarahonda”;

Módulo curvo “La Caseta”;

Módulo recto “Nitrato do Chile”;

Módulo curvo “Trinchera”;

Módulo recto “Traviessa Bi-Bloque”;

Módulo recto “Botellón…”;

Módulo curvo “El Vertedero”;

Módulo curvo “La Granja”;

Conjunto de módulo rectos “Módulo Industrial” + módulo anexo com 
1,80*0,60;

Conjunto de módulos Estação de “Arrigorriaga”, o qual inclui 2 curvas 
e respectivas contracurvas;

Modulo curvo “Curva Reversible”;

Conjunto de módulos curvos “EntreRíos”;

Conjunto de módulos rectos “Supresión Paso a Nível”;

Conjunto de módulos rectos “La Peñota”;

Conjunto de módulos rectos “La tubería”;

Conjunto de módulos curvos “Curva del Corzo”;

Conjunto de módulos “Bifurcación Banalizada”;

Módulo curvo “La seca 1”;

Módulo recto AMFT “ Pozo Morisco”, com as dimensões de 75*25cm;

Módulo curvo “La seca 2”;

Conjunto de módulos Estação de “Castrillo la Reina”;

Próximos Encontros Ibéricos de módulos “Maquetren”:
León (Primavera de 2014) 

 Burgos ou arredores (Outono de 2014)
 Santarém [Portugal] (Primavera de 2015)

Módulos da “Estação de Alcabrichel” de Ricardo Santos, representando um bifurcação em Y

Juan Jesus



Gil Monteiro
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Diogo Castro

Juan Jesus

Juan Jesus

Pormenor da linha de topo/armazém de mercadorias da estação 
de “Ribeira do Freixo” de Pedro Branco (módulos em via única)

Passagem de uma composição de 
mercadorias pela estação de Alcabrichel de 

Ricardo Santos

Módulos rectos de via dupla “Supressión Paso a Nivel” de Marcelino

Juan Jesus

Módulos rectos de via dupla “Supressión Paso a Nivel” de Marcelino



MOdelisMO - exPOsições

41

Módulos rectos de via dupla “La Tubería-La Peñota” de José Luís

Módulo recto de via dupla “Modulo Industrial”
Este módulo inclui um “anexo” em largura, demonstarnado 
como é possivel inserir/anexar algo a módulos Maquetren

Módulos rectos de via via única representando a estação-apeadeiro desvio 
Vale do Guizo, da autoria de Diogo Castro-Nelson Oliveira

Módulo recto de via única “Ponte 
dos Peixes” de Mário Fernandes

Diogo Castro

Juan Jesus

Diogo Castro Diogo Castro
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Durante o fim de 
semana de 26 e 
27 de Outubro, 

inserido nas comemorações 
dos 157 anos do comboio em 
Portugal organizadas pelo 
Museu Nacional Ferroviário, 
decorreu nas instalações do 
Núcleo de Lousado do MNF 
o 21º encontro de modelismo 
organizado pelo grupo a Mó-
dulos da Malta do Porto.

Tendo em consideração 
a comemoração e a data, na 
maquete apenas rolou ma-
terial motor e rebocado que 
circula ou circulou em Portu-
gal. As composições foram 
diversas, como é habitual, di-
vidindo-se em mercadorias e 
passageiros e representando 
épocas distintas.

Assim, percorreram as 
linhas da maquete presente 
em Lousado comboios Inter-
cidades, comboios regionais 
de épocas mais antigas, com-
boios do antigo serviço Fo-
guete que uniam as cidades 
do Porto e Lisboa, comboios 
de transporte de contentores, 
de transporte de cimento, de 
transporte siderúrgio, com-
boios de via e obras, entre 
outros. 

Desta forma, o grupo pro-
curou diversificar durante os 
dois dias do evento o mate-
rial circulante para tornar vi-
sualmente a circulação mais 
interessante  aos visitantes, 
enquanto dava a conhecer 
as potencialidades existentes 
neste meio de transporte na 
vida real.

Encontro dE ModElIsMo FErroVIárIo 
Módulos Malta do Porto – lousado

João Joaquim

Vários

Tiago Duarte Tiago Duarte
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De todo os modelos apresenta-
dos durante os dois dias do evento, 
de destacar a apresentação ao públi-
co das locomotivas 2550 de época V 
construídas artesanalmente por José 
Luís Silva e Miguel Afonso, assim 
como o protótipo da locomotiva 4701 
por parte da loja Netoys.

De destacar, ainda, a estreia de 
uma nova estação construída por 
Jorge Osório e que conta com um 
interessante e pouco habitual layout 
de via, permitindo ultrapassagens 
entre as duas estações principais.

A cargo do grupo Plug esteve 
a apresentação de um layout fer-
roviário construído em Lego, onde 
circularam diversas composições 
representando comboios ibéricos. 
Além do material circulante o layout 
apresentava ainda diversos edifícios 
e cenário.

Além das portas abertas da se-
cão de Lousado, por parte do Museu 
foram organizadas várias activida-
des, tais como, dois concertos mu-
sicais, uma exposição de pintura e 
visita à secção museológica de Nine. 
De salientar que todas as activida-
des foram gratuitas aos visitantes.

Tiago Duarte

Mário Mesquita

Mário Mesquita

http://www.youtube.com/watch?v=hGbGmtadU3U
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Vídeo de resumo 
do encontro 
 
por Tiago Duarte

Tiago Duarte

Tiago Duarte

Tiago Duarte

Carlos Pinto

Tiago Duarte

http://www.youtube.com/watch?v=-cf7iXRQ0KQ
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Paulo Costa

Paulo Costa

Paulo Costa

Mário Mesquita
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A família Euro4000 da Vossloh 
à escala H0 1:87 e fabricada pela 
empresa portuguesa SudExpress 
Scale Model Trains conta desde 
este mês com duas novas versões, 
já disponíveis para venda.

Às versões da Takargo, Europor-
te, Cargonet, VFLI e Vossloh Inno-
trans juntam-se as versões da Com-
sa Rail Transport e da Continental 
Rail. Brevemente serão comerciali-
zadas as versões da Railcare e da 
Israel Railways.

Na versão da Comsa Rail são 
apresentadas as três locomotivas 

Euro4000 que esta companhia de-
têm na realidade e que circulam com 
comboios de mercadorias em Portu-
gal e Espanha. Todas as variações 
de cores e de logótipos e inscrições 
foram tidas em consideração, pelo 
que nenhuma das três locomotivas 

é igual entre si, tal como ocorre na 
realidade. Enquanto que as duas 
primeiras locomotivas da série es-
tão disponíveis nas versões DC e 
AC (em modo analógico) a locomo-
tiva 335.003 apenas está disponível 
na versão DC (em modo analógico).

noVIdadEs à Escala

Vossloh  Euro4000 
Sudexpress Scale Model Trains 
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A versão da Continental Rail con-
tará com as duas locomotivas que 
esta empresa detem, matriculadas 
com os número de série 335.016 e 
335.018. Tal como nas locomotivas 
da Comsa, as diferenças de cores, 
logótipos e inscrições foram incluí-
das nos modelos. Ambas as locomo-
tivas estão disponíveis em versões 

DC e AC (em modo analógico).

Mais detalhes sobre a motori-
zação poderão ser encontrados na 
análise à versão Takargo realizada 
na Trainspotter nº 27.

Os problemas eléctricos e elec-
trónicos detectados posteriormente 
nas primeiras versões das Euro4000 

lançadas no mercado foram corrigi-
dos nas versões agora disponibiliza-
das.

Nestas novas versões são, ain-
da, incluídos aparta-pedras para os 
engates funcionais, melhorando o 
realismo das locomotivas aquando 
da utilização dos engates funcionais.

Referências disponíveis

Comsa Transport Rail

335.001
SCMSA00113DC - DC analógica
SCMSA00113AC - AC analógica

335.002
SCMSA00213DC - DC analógica
SCMSA00213AC - AC analógica

335.003
SCMSA00313DC - DC analógica

Continental Rail

335.016
SUC33501613DC - DC analógica
SUC33501613AC - AC analógica

335.018
SUC33501813DC - DC analógica
SUC33501813AC - AC analógica

Encontra-se disponível para downlo-
ad na página de internet da Sudex-
press o ficheiro com o som real destas 
locomotivas para gravação num des-
codificador de som e que deverá ser 
instalado em cada locomotiva.
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A Sudexpress Scale Model 
Trains lançará no mês de Novembro 
três novas versões das locomotivas 
English Electric da série 1400. 

As novas versões serão de loco-
motivas ex-CP e que foram vendidas 
para a Argentina, representando os 
esquemas de três das companhias  
ferroviárias que operaram em Ar-
gentina e utilizaram estas locomo-
tivas, antes de recentemente o go-
verno argentino ter nacionalizado os 
caminhos-de-ferro daquele país por 
questões de segurança.

Os modelos utilizam como base 
as locomotivas CP 1400 já lança-

das pela Sudexpress. A pintura e a 
aplicação das inscrições e logótipos 
são realizadas artesanalmente, con-
tando com a qualidade habitual da 
Sudexpress nos seus modelos.

Os esquemas que os modelos 
ostentarão são referentes às com-

panhias ferroviárias Ferrocentral, 
TBA (Trenes de Buenos Aires) e 
LSM (Línea San Martin). 

Estas novas versões serão edi-
tadas em séries limitadas, contando 
cada esquema com apenas doze 
unidades produzidas. 

English Electric 1400 
Sudexpress Scale Model Trains 

Siemens CP 4700 
LUSO Toys 

As locomotivas da série 4700 da 
CP foram o modelo escolhido pela 
LUSO Toys para o seu regresso ao 
modelismo ferroviário nacional.

O modelo a comercializar pela 
LUSO Toys tem como base as no-
vas locomotivas da série 1800 da 
SNCB (Caminhos-de-Ferro Belgas) 
produzidas e comercializadas pela 
LSModels e cuja caixa é muito simi-
lar às portuguesas CP 4700. 

O protótipo já existente foi apre-
sentado ao vivo no encontro de mo-
delismo que se realizou em Lousa-
do no mês de Outubro, podendo na 

altura ser apreciado todo o trabalho 
de pintura já realizado. No entanto, 
vários pormenores que diferem en-
tre a versão belga e a versão portu-
guesa encontravam-se por corrigir, 
não se sabendo se a empresa op-
tará por lançar os modelos no mer-
cado com ou sem a sua correcção.

Segundo a LUSO Toys, a loco-
motiva poderá ser adquirida já di-
gitalizada e com o som real destas 
locomotivas já instalado. 

A comercialização, até ao mo-
mento, é um exclusivo da loja Ne-
toys situada no Porto.

Netoys/LUSO Toys 
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Comboio histórico do 
Douro deste ano com a 
locomotiva 1424 à cabeça. 
A fotografia foi obtida no 
dia 21 de Setembro perto 
de Covelinhas.
 
Pedro André
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Inversão da posição das 
locomotivas na estação do 
Tua. A 1424 vem a reboque 
da 1437, avariada desde 
Aregos.

Fotografia: Valério dos 
Santos

12 de Outubro: comboio 
especial PTG descendo 
de Mosteirô para Aregos, 
já com a locomotiva 1424 
avariada. Atendendo ao 
perfil da via foi possível 
chegar com o comboio até 
à estação de Aregos.

Fotografia: André Lourenço
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No dia 13, domingo, a 1437 
liderou o comboio especial 
com destino a Viana do 
Castelo. A fotografia foi 
obtida pouco antes da 
estação de Darque.

Fotografia: André Lourenço

Fundo: André Lourenço
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Dia 12 de Outubro, a com-
posição formada pela 
1424, furgão gerador e 

três carruagens CoRail despertaram 
a curiosidade na pacata estação de 
Porto-Campanhã, com a partida às 
09h15 de algo não comum em di-
recção à estação do Tua. Sessen-
ta (…e mais qualquer coisa) par-
ticipantes homenagearam, dentro 
do comboio, Graham Garnnell, um 
entusiasta grande impulsionador do 
projecto PTG em Portugal, que teve 
a infelicidade de partir recentemen-
te. 

À tabela, a locomotiva 1424 fez a 
sua função. Mas não iria muito lon-
ge: acabaria por sofrer uma avaria 
entre Mosteiró e Aregos, estação 
onde parou. “Que pena”, diziam 
eles! Ainda se tentou resolver o pro-
blema, mas a solução final acabou 
na locomotiva 1437, que acabou por 
vir em socorro três horas depois. 

Novamente em 
linha, o com-
boio saiu de 
Aregos com a 
dupla de ingle-
sas na frente e já 
só parou no Tua, 
onde o grupo al-
moçou. No regres-
so (muito atrasado) 
ao Porto ambas as 
locomotivas inver-
teram e a marcha 
fez-se em condições 
normais.

No Domingo pelas 10h00 e no-
vamente à tabela, mesma compo-
sição, mas sem a 1424, agora em 
direcção a Viana do Castelo, com 
uma pequena paragem no museu 
de Lousado. Dia com muita chu-
va, infelizmente, mas a 1437 não 
perdeu a forma e andou sempre à 
tabela. Melhor mesmo é ver as fo-

tografias!
Os comboios Charters do PTG 

esperam estar de regresso a Por-
tugal em 2014, durante o mês de 
Maio.

PtG EM PortuGal 

Muita chuva marcou o dia 
de domingo. Na fotografia a 

1437 conquista o apeadeiro de 
Mouquim em pleno esforço.

Ricardo Ferreira 

Outubro ficou marcado por mais uma reunião do grupo PTG em 
Portugal, com a realização de dois comboios especiais nas linhas do 

Douro e Minho nos dias 12 e 13 de Outubro, com tema de homenagem 
a Graham Garnell.



No próximo mês vamos fazer um ponto de 
situação da rede ferroviária nacional


