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Passeios pela antiga Linha do Tâmega

Conheça a antiga Linha do Tâmega entre as estações de Amarante 
e de Arco de Baúlhe, num percurso bastante interessante, onde se 

destaca desde logo a ponte de Massamá sobre o rio Tâmega, o pólo 
museológico situado em Arco de Baúlhe e o núcleo interpretativo 

existente na antiga estação de Celorico de Basto. Neste último ponto 
é possivel alugar bicicletas, conhecer a história da Linha do Tâmega 

ou comprar alguns produtos.

Serviço Intercidades em Braga desde o dia 
15 de Dezembro

A CP retomou o serviço Intercidades em Braga no dia 15 de 
Dezembro. Aos quatro Alfas diários na capital minhota, a CP adiciona 

um comboio Intercidades com ligação a Lisboa. Consulte o horário 
no site da CP.

antes & depois

22 de Maio de 2008

13 de Maio de 2011

vimieiRo

© José Sousa

© José Sousa
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IC 510 liderado pela 2626, passa 
o apeadeiro de Sobral, pouco 
depois de sair da Guarda, 
Novembro de 2006
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Nesta época de crise, em que a austeridade 
atingiu de uma forma transversal todos os 
sectores dos transportes, o ferroviário não 

foi excepção e todos aqueles que gostamos de com-
boios temo-nos vindo a habituar nos últimos anos a um 
panorama monótono e mesmo cinzentão, com notícias 
que quando aparecem são quase sempre más.

Por isso, é com imensa alegria que registamos este 
mês a notícia de algo bem feito em Portugal e que em 
contraciclo vem alegrar um pouco a nossa ferrovia: o 
aparecimento em circulação do Comboio Presidencial. 
Mais uma vez se prova que em Portugal, quando quere-
mos e nos opomos, somos capazes do melhor. Com um 
trabalho notável, EMEF e MNF conseguiram restaurar a 
composição de forma bastante fiel e com enorme qua-
lidade. E como os comboios foram feitos para andar, 
saúda-se a ambiciosa ideia de, desde o início, deixar o 
Presidencial em condições de circulação com o objecti-
vo de fazer passeios turísticos.

Mesmo em época de crise, em que apertar o cinto, 
independentemente da ideologia política, é uma neces-
sidade a que não se consegue fugir, há mínimos que 
não se podem ultrapassar. A conservação do nosso 
património é uma dessas coisas. Tal como um castelo, 
ou uma igreja, que ninguém coloca em causa a neces-
sidade da sua preservação, também no nosso panora-
ma ferroviário abundam alguns activos, seja material 
circulante ou infraestruturas, que pelo seu valor histó-
rico, não podem ser deixados a apodrecer e a diluir-se 
nos anos da história. É pois de manifesta importância a 
tarefa do Museu Nacional Ferroviário, não só de forma 
activa na recuperação de material deixado ao abando-
no, mas também, agindo atempadamen-
te na sua preservação, evitando que se 
deteriore e tornando mais fáceis possí-
veis trabalhos de restauro.

Somos um país pobre, o dinheiro 
não chega para preservar tudo (nem tal 
se justificaria) e este trabalho brutal de 
preservação ferroviária tem que ser feito 
com apoio e ajuda externa, incluindo de 
nós, apreciadores de comboios. É por 
isso de saudar a abertura que o MNF 
está a demonstrar na sua relação com 
os entusiastas. Neste número da Trains-
potter viajamos a bordo do Comboio 
Presidencial guiados pela reportagem 

do João Morgado.

Entretanto, é quase sem surpresa que recebemos 
este mês a notícia do alargamento do aluguer de mais 
material circulante a Espanha. Num país quase isolado 
pela bitola, em que o material circulante a diesel sem-
pre foi o parente pobre e já não tem produção própria, 
outra coisa não seria de esperar. Continuar a electrificar 
linhas sem que o seu tráfego o justifique, apenas para 
adaptar ao material circulante eléctrico que abunda, já 
não era solução. Quando ainda havia (ou se conseguia 
arranjar) dinheiro para renovar a frota de automotoras, 
essencialmente para o serviço Regional, estalou esta 
crise brutal e comprar novo deixou de ser solução para 
os próximos (muitos) anos. Com as Allan bem para lá 
da sua vida útil, as UDD 0450 não chegam para tudo e 
no mercado ferroviário não existe outra opção viável. 
Temos a sorte de o nosso país vizinho, apostando a 
sério na ferrovia, estar a renovar a frota de uma forma 
incrível e deixar disponível em condições de circulação 
muito material, que embora velho, ainda está bastante 
utilizável. Caso contrário, nem a Argentina da Europa 
conseguíamos ser e se calhar estaríamos como alguns 
países africanos.

Prestando tributo ao nosso riquíssimo património fer-
roviário, neste número da Trainspotter damos a conhe-
cer as pontes da Ferradosa. Com a ajuda de amáveis 
contribuições além-fronteiras, desde França mostramos 
as BB 9300 no seu final de vida e visitamos a história 
do Ramal de Aveiro nos anos 70. E como sempre, apre-
sentamos as novidades do modelismo, que continua a 
revelar uma enorme vitalidade. Boa leitura!

João Lourenço Nuno Magalhães
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automotoRas 592.2 a Caminho de poRtugal

A CP e a operadora espanhola 
Renfe acordaram o prolonga-

mento do contrato de aluguer de  
material circulante ferroviário, que 
actualmente engloba dezassete au-
tomotoras espanholas da série 592, 
a cumprirem os serviços Regionais 
nas linhas do Minho e Douro.

Neste novo contrato, previsto até 
2017, a Renfe passará a disponi-
bilizar no total vinte unidades para 
serviço em território nacional. O 

principal destaque vai para a subs-
tituição de parte da frota actual das 
automotoras 592, dos quais apenas 
ficarão	seis	a	circular,	por	automoto-
ras da série Renfe 592.2, num total 
de catorze unidades.

Estas automotoras 592.2 foram 
remodeladas a partir dos 592 e en-
contram-se actualmente em serviço 
no país vizinho. Oferecem melhores 
condições para os passageiros, me-
lhores	prestações	e	maior	fiabilidade	

comparativamente à série original. A 
entrega das primeiras unidades en-
contra-se prevista já para este ano, 
sendo ainda necessário homologar 
a série em território nacional.

Com este novo contrato, a CP es-
pera também levar algumas unida-
des para a Linha do Oeste, encos-
tando	em	definitivo	as	automotoras	
Allan	 0350	 e	 pondo	 ponto	 final	 a	
mais um ciclo histórico ferroviário de 
seis décadas de serviço.

POrTO DE AvEIrO vAI rECEBEr CATENárIA

A REFER lançou um concurso público para a 
electrificação	do	Ramal	do	Porto	de	Aveiro,	numa	

extensão de praticamente dez quilómetros, incluindo as 
linhas da plataforma de Cacia e da triagem do porto. O 
concurso tem um valor base de 2 milhões de euros e 
inclui trabalhos complementares de rebaixamento de via 
em locais pontuais. 

O Ramal do Porto de Aveiro encontra-se aberto à 
exploração desde Março de 2010. Apesar da intenção 
deste troço contar desde a sua construção com 
catenária, o parecer negativo da avaliação de impacto 
ambiental tem bloqueado a sua instalação, situação que 
no presente já foi ultrapassada.

João Lourenço

© valério dos Santos
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Desde o dia 30 de Março que a 
estação de Gouveia passou a 

ver parar os comboios Intercidades 
que circulam na Linha da Beira Alta. 
Ao contrário do que tem sido habi-
tual, a CP optou apenas por incluir 
esta	 paragem	 aos	 fins-de-semana.	
Assim, à sexta-feira, esta estação 
recebe as ligações 517 e 519 pro-
cedentes de Lisboa Santa Apoló-
nia, com chegada respectivamente 
às 17h01 e 22h01, e aos domingos 
os comboios 516 e 518, respectiva-
mente às 13h54 e às 18h54. Nos 
restantes dias da semana os horá-
rios mantêm-se inalterados.

Na mesma data, a CP introduziu 
outras alterações aos seus horários, 
em particular na Linha da Beira Bai-

xa, onde melhorou as ligações dos 
comboios Regionais para o norte do 
país, na Linha do Norte. Destaca-se 
ainda a alteração das paragens en-
tre Alfarelos e Pampilhosa para os 

comboios Regionais entre o Entron-
camento e Coimbra, e a redução do 
número de ligações entre Águeda 
e Sernada do Vouga, na Linha do 
Vouga.

 gouveia ReCebe inteRCidades

Pouco tempo após ter sido conhecido o relatório do grupo 
de trabalho para as infraestruturas de valor acrescenta-

do, a Refer lançou, no passado mês de Março, um concurso 
público para a renovação da Linha do Norte entre Alfarelos e 
Pampilhosa. Recorde-se que o projecto de renovação do princi-
pal eixo ferroviário do país encontrava-se em primeiro lugar nas 
prioridades para o sector ferroviário, constantes do relatório. 

A intervenção engloba fundamentalmente a renovação de via 
entre o PK 194,5 e o PK 230,6 (excluindo o segmento entre 
os PK 216,8 e 218, correspondentes à estação de Coimbra-B, 
e não incluindo igualmente a estação da Pampilhosa), a me-
lhoria	da	catenária	e	a	beneficiação	de	estações	e	apeadeiros.	
Recentemente foi também realizada a instalação de 
comando de tráfego centralizado e a supressão de 
diversas passagens de nível no mesmo troço. O pre-
ço base deste concurso centra-se em praticamente 
40 milhões de euros e prevê 750 dias de trabalho.

Regressa assim o projecto de renovação da Linha 
do Norte, vários anos volvidos desde a conclusão do 
último troço renovado, Castanheira – Azambuja em 
2005. A aguardar a devida intervenção encontram-se 
ainda os troços Alverca – Castanheira do Ribatejo, 
Vale de Santarém – Entroncamento e Ovar – Gaia.

Também durante o mês de Março, a gestora da in-
fraestrutura ferroviária lançou um concurso público 
para a renovação das duas vias principais da esta-
ção do Entroncamento, linhas 5 e 9, e da linha 10.

ReFeR Retoma Renovação da 
linha do noRte

aCoRdo tap-Cp

A  CP estabeleceu em Março um acordo 
com a TAP, para que os clientes da com-

panhia	 aérea	portuguesa	beneficiem	de	des-
contos de 20 % nas aquisição de bilhetes para 
comboios Intercidades e Alfa Pendular. Para 
os clientes usufruirem desta vantagem, deve-
rão fazê-lo no momento em que adquiram o 
bilhete para o respectivo voo, seleccionando 
a data, o comboio, e respectiva origem e des-
tino.

Esta medida surge em resposta à companhia 
aérea Ryanair, que lançou recentemente no-
vas rotas entre as cidades de Porto e Faro e 
Lisboa, com preços a partir de 19,90 €.

© Pedro Almeida

© José Sousa
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passeios pResidenCiais...

No passado dia 27 de Mar-
ço o Comboio Presiden-
cial voltou aos carris, na-

quela que foi a sua primeira viagem 
pós-inauguração. A viagem ligou o 
Entroncamento ao museu de Lousa-
do, tendo, depois, seguido em mar-
cha	para	Famalicão,	onde	ficou	em	
exposição até à hora de regresso à 
cidade ferroviária. A foto ao lado ilus-
tra a viagem de regresso ao Entron-
camento.

Para o serviço e por 
conveniência, a CP 
disponibilizou a loco-
motiva 1413, ao con-
trário do que tem sido 
habitual noutras oca-
siões com o Comboio 
Presidencial, com a 
presença constante 
da locomotiva 1424, 
que apresenta os pa-
drões de esquema de 
pintura originais dos 
anos 60. Recorde-
-se que, para rebo-
car este comboio, é 
necessário recorrer a 
uma locomotiva com 
freio a vácuo. O Mu-
seu Nacional Ferrovi-
ário (MNF) espera ter 

já operacional no decorrer deste ano 
a locomotiva 1805, também nos pa-
drões originais.

As novidades acerca do Comboio 
Presidencial	não	se	ficam,	contudo,	
por aqui. No dia 18 de Maio, no âmbi-
to do Dia Internacional dos Museus, 
a Fundação Museu Nacional Ferro-
viário planeia organizar uma viagem 
entre o Entroncamento e Rodão. E 

também para Junho é a vez do sul 
do país ser contemplado com visita 
do Comboio Presidencial, numa via-
gem que terá a cidade de Faro como 
destino	final.

Depois de alguns meses imobili-
zada por descarrilamento dentro do 
MNF, a locomotiva 2501 voltou tam-
bém recentemente aos testes em li-
nha na estação do Entroncamento.

nova estação téCniCa ao km 118,5 da linha do sul

Foi atingido mais um passo 
importante na construção da 

nova estação técnica da Linha do 
Sul, com a sua publicação em Di-
ário da República no passado dia 
14 de Março, impondo carácter 
de urgência à construção desta 
infraestrutura. Esta nova estação 
vai permitir aumentar a capacida-
de de circulação da actual Linha 
do Sul entre as estações de Ca-
nal Caveira e de Ermidas-Sado, 
permitindo o cruzamento de com-
boios até 750 metros. © João Cunha

© Gonçalo ribera
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A 10 de Janeiro de 1887 
inaugurava-se o troço 
ferroviário da Linha do 

Douro entre as estações do Tua 
e Pocinho, entrando também em 

funcionamento a ponte da Ferra-
dosa, cujo nome oficial é ponte do 
Douro...

A Linha do Douro inicia em Er-

mesinde, percorrendo a margem 
direita do rio que lhe dá o nome 
em direcção a Espanha. Contudo, 
na zona da Ferradosa, em pleno 
Alto Douro vinhateiro, a linha cru-

za o rio, passando para a 
margem esquerda, seguin-
do nesta até Barca D’Alva 
e daí para o país vizinho, 
cruzando o rio Águeda. 
Nos dias de hoje o com-
boio termina na estação 
do Pocinho, a cerca de 30 
km da fronteira. A ponte 
do Douro é, assim, a úni-
ca travessia sobre este rio 
pertencente a esta linha. 
As restantes três traves-
sias são as Pontes Maria 
Pia e S. João (Linha do 
Norte) e a ponte da Ré-
gua, construída para o 
caminho-de-ferro de via 
estreita até Lamego, cujas 
obras não chegaram a ser 
concluídas (ver Trainspot-
ter Nº 35).    

W. J. verden-Anderson

Antiga ponte da Ferradosa na década de 70 do século passado

Arquivo CP

Pedro André / Pedro Mêda
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A ponte que entrou em serviço no 
século XIX, situava-se ao PK 150 e 
tinha um comprimento total de 376 
metros. Localizava-se entre o apea-
deiro da Alegria e a estação da Ferra-
dosa. Foi construída pela companhia 
belga Socièté Braine-Le-Compte. 
Esta ponte era constituída por seis 
pilares de cantaria, sendo que estes 
estavam colocados obliquamente 
em relação ao tabuleiro. Este facto 
deveu-se à trajectória da travessia 
(diagonal ao rio), sendo por isso, 
necessário alinhar os pilares com 
o curso de água, reduzindo desse 
modo as cargas hidrodinâmicas. 
Os encontros foram também cons-
truídos em cantaria. O tabuleiro, in-
tegralmente em estrutura metálica 
(treliça em cruz de Santo André com 
5,7 metros de altura), encontrava-se 
dividido em sete tramos, sendo que 
os cinco centrais mediam 57 metros 
e os dois dos extremos mediam 45 
metros. Esta estrutura localizava-se 
na parte inferior em relação à cota 
da via, o que quer dizer que a via 
férrea se encontrava instalada so-
bre o banzo superior da treliça. 

O transporte dos materiais para 

a construção dividiu-se entre o trans-
porte ferroviário até à estação do 
Tua,	e	o	transporte	fluvial	até	à	zona	
da construção, perto da estação da 
Ferradosa.

Em 1971 foi apresentado pela 
Companhia Portuguesa de Produção 
de Electricidade (CPE), o projecto de 
construção de uma nova barragem. 
Esta obra seria para ser construída 

a jusante da localização do célebre 
cachão da Valeira, ou seja, a jusan-
te da estação da Ferradosa e desta 
ponte. 

Colocavam-se então as questões 
da cota de coroamento da barragem, 
do nível das águas da albufeira e a 
manutenção da navegabilidade do 
Douro, bem como da circulação fer-
roviária.

A solução para satisfazer todas 

Domingos Alvão

Fotografia exposta na Ferradosa, Casa Alvão

vista panorâmica do rio Douro com a ponte original em fundo.

balastRo
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as necessidades passou pela cons-
trução de uma nova ponte, a mon-
tante do local da travessia original, 
e pela construção de uma variante, 
cujo projecto e custos seriam assu-
midos pela CPE. A Linha do Douro 
passaria assim a desenvolver-se 
mais umas centenas de metros na 
margem direita, tendo sido constru-
ído um novo traçado até ao novo 
ponto de passagem. Uma vez que 
a estação da Ferradosa se situava 
logo à saída da ponte (sentido Por-
to – Pocinho), foi também necessá-
rio deslocar o local desta paragem. 

Deste modo, a estação da Ferrado-
sa	 ficou	 sem	 qualquer	 hipótese	 de	
ser utilizada. Os trabalhos de cons-
trução da barragem da Valeira foram 
concluídos em 1975, tendo a mesma 
sido inaugurada no ano seguinte. 
Com a subida do nível das águas 
tornava-se necessário avançar com 
a construção da nova ponte.

A ponte que existe nos dias de 
hoje é constituída por uma treliça 
metálica contínua assente sobre 
dois pilares (duplos) de betão ar-
mado fundados no leito do rio, dois 

encontros e dois pequenos pontões 
de transição, todos eles também em 
betão armado. O pontão do lado de 
montante desenvolve-se em curva 
para permitir uma melhor inscrição 
do traçado na margem esquerda. A 
treliça metálica é também em cruz 
de Santo André, tal como acontecia 
com a ponte original, mas com pen-
dural intermédio. Devido à cota do 
traçado, o tabuleiro situa-se na parte 
inferior da treliça, desenvolvendo-se 
toda a estrutura sensivelmente do 
nível da via para cima e elevando-se 
a uma altura de 10 metros. Esta op-

ção foi a possível, tendo em con-
sideração os constrangimentos 
anteriormente referidos e a distân-
cia a vencer. O vão central mede 
112 metros e os dois laterais 72 
metros. Conforme referido, estes 
assentam em pilares de betão ar-
mado com 30 metros de altura. Os 
encontros da ponte em relação às 
margens são constituídos por cin-
co viadutos de betão com 24 me-
tros suportado também eles por 
pilares de betão. O comprimento 
total deste estrutura ronda assim 
os 312 metros.

Enquanto a nova travessia era 
construída, a antiga ponte conti-
nuou em serviço, como podemos 
ver	pelas	fotografias	de	João	Mar-
ques, que mostram, e muito bem, 
a subida incrível do nível da água 
no rio Douro após o fecho das 
comportas da barragem da Valei-
ra. 

A	empreitada	ficou	a	cargo	das	
empresas SEPSA, encarregue da 
parte metálica, e CONDURIL en-
carregue de todos os elementos 
em betão. No que diz respeito ao 
projecto, esta estrutura tem a “as-
sinatura” dos Engenheiros Correia 
de Araújo, Joaquim Sampaio, José 
da Mota Freitas e Côrte Real. 

A construção do tabuleiro me-
tálico decorreu em ambas as mar-
gens. As duas “metades”, depois 
de	finalizadas,	 foram	empurradas	
sobre os pilares até uma posição 
central.	Após	ficarem	juntas	e	cor-

Construção da nova ponte em 1979

João Marques

Antiga ponte em 1979

João Marques
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rectamente	dispostas,	foram	fixadas	
entre si, formando assim uma estru-
tura contínua.

Com a entrada da nova ponte ao 
serviço ferroviário em 1980, a anti-
ga travessia, que já bloqueava a na-
vegabilidade, começou então a ser 
desmantelada. As partes metálicas 
seguiram em direcção ao Porto em 
barcaças, enquanto se procedeu á 
demolição com recurso a explosivos 
dos antigos pilares de cantaria, para 
que	não	dificultassem	a	navegação	
nessa zona. 

A nova ponte ferroviária da Fer-
radosa é a única da Linha do Dou-
ro (após Caíde) autorizada à carga 
máxima,	ou	seja	D4,	o	que	significa	
que permite a passagem de compo-

sições com 22,5 toneladas por eixo e 
8 toneladas/metro. O resto do troço 
entre	 o	Tua	 e	 o	 Pocinho	 é	 classifi-
cado com B1, permitindo apenas a 
circulação de 18 toneladas por eixo. 
Esta situação poderá parecer es-
tranha, sobretudo porque passados 
todos estes anos as restrições se 
mantêm. No entanto, à data, seria 
de prever uma modernização das 
estruturas para permitirem uma mo-
vimentação até ao Pocinho de car-
gas superiores. 

Um aspecto curioso deste facto 
está relacionado com os testes de 
carga que foi necessário efectuar em 
Janeiro de 1980, antes da entrega da 
estrutura. Os vagões utilizados para 
a realização dos testes (normalmen-

te Zaes cheios com água) tiveram de 
se deslocar vazios até ao local, ten-
do só aí sido enchidos, uma vez que 
as limitações assinaladas não per-
mitiam a passagem da composição 
carregada até ao local.

A nova ponte situa-se ao PK 
151,239 e, embora permita que sob 
ela passem embarcações, tem algu-
mas limitações impostas pelo Institu-
to Portuário e dos Transportes Marí-
timos (ver anexo). Embarcações de 
maior porte têm de baixar o mastro 
para o atravessamento. Em 2011, 
foram efectuados trabalhos de ma-
nutenção por parte da REFER de 
modo a manter todas as condições 
de segurança.

José Sousa

vista panorâmica do rio Douro na actualidade onde é possivel  
ver os encontros da antiga ponte, e a nova ponte.  

balastRo
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José Sousa

Ponte da Ferradosa em 2009

José Sousa

vista panorâmica do local da antiga 
ponte da Ferradosa

José Sousa

vista dos encontros da antiga ponte em 2009  

Pormenor do amortecedor de 
deslocamentos horizontais 

provocados por frenagens de 
emergência. que funciona à 

compressão e à tracção.
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Apeadeiro da Ferradosa 

José Sousa

Antiga estação da Ferradosa  

Estação da Ferradosa

Com a construção da nova ponte e alteração 
do traçado da Linha do Douro foi necessário 
também construir um novo ponto de embarque 
para os passageiros, situado onde é hoje o ac-
tual apeadeiro da Ferradosa. Quanto à antiga 
estação, esta manteve-se ainda durante algum 
tempo em funcionamento, servindo como ponto 
de carga de mercadorias, especialmente uvas. 
Os comboios acediam à mesma por uma agulha 
que estava situada perto do “novo” apeadeiro da 
Ferradosa. Nos dias de hoje, a antiga estação 
encontra-se muito bem preservada. Quer o anti-
go edifício de passageiros, quer o armazém de 
madeira, estão ocupados por uma empresa liga-
da à restauração (o armazém é um restaurante), 
e onde é possível, além de disfrutar de uma re-
feição, observar algumas decorações de âmbito 
ferroviário,	como	fotografias	antigas	da	zona.

Fontes: 
http://www.puentemania.com/4045
http://www.museudodouro.pt/
http://www.douro.iptm.pt/PT/index.aspx
http://issuu.com/adfer/docs/ferxxiteses6congresso
http://dasmos-douro.blogspot.pt/
http://ocomboio.net/PDF/061_2012.pdf
Livro: Pontes dos Rios Douro e Tejo de António 
Vasconcelos

Fotografia	exposta	na	Ferradosa	de	
J. Gonçalves Monteiro

José Sousa



No dia 24 de Março de 2014 o Jornal de Negócios avançou uma notícia onde revela a intenção 
do Governo Português em proceder à fusão das entidades gestoras de infraestruturas de 
transporte ferroviário e rodoviário. Esta acção, segundo a notícia, tem como objetivos:

- “a redução dos encargos com fornecimentos e serviços externos de 50 milhões de euros por 
ano, por via de economias de escala”;
- “a poupança que equivale a cerca de 30% da despesa actual”;
-	“ganhos	de	eficiência	ao	nível	da	contratação	externa”;
- “a obtenção de sinergias com a eliminação da sobreposição das estruturas internas das duas 
empresas”.

Recentemente, tive oportunidade de estudar algumas das alterações que têm vindo a ocorrer 
na Administração Pública que têm como base muitos dos desideratos que são apontados nesta 
situação	em	específico.	Com	a	presente	nota	não	pretendo	dizer	que	estou	ou	não	de	acordo	
com o processo, uma vez que o conhecimento que tenho sobre os contornos do mesmo são 
apenas os que foram noticiados. No entanto, tendo esse referencial como base e atendendo 
ao	estudo	que	efetuei,	parece-me	pertinente	partilhar	esta	reflexão.	

Esta pertinência prende-se sobretudo com a ruptura que o processo irá materializar nestas 
instituições (tem aspectos positivos e negativos), bem como a capacidade e celeridade de 
operacionalização/materialização dos resultados pretendidos. Uma outra questão prende-se 
ainda com a orgânica do Governo e com a eventualidade de, num outro contexto, poder ser 
implementado outro conceito, com materialização em outras áreas do setor do Estado e com 
resultados comprovados. 

No âmbito da Reforma do Estado, e mais concretamente no âmbito do PREMAC – Plano 
de Redução e Melhoria da Administração Central do Estado, foram constituídas unidades 
orgânicas de Serviços Partilhados. 

O termo Serviços Partilhados encontra-se frequentemente associado ao conceito redução de 
custos,	embora	atualmente	envolva	muitos	outros	factores.	Das	várias	definições	aplicáveis,	
apresento a que consta de uma entidade criada pelo Governo (Empresa de Gestão Partilhada 
de Recursos da Administração Pública), decorrente exactamente da colocação em prática 
deste conceito. 

“O termo Serviços Partilhados aplica-se a uma nova forma de trabalho colaborativa, na qual 
um subconjunto das funções de negócio de um organismo é executado por uma unidade de 
negócio especializada, com uma estrutura de gestão autónoma e desenhada para promover a 
eficiência,	criação	de	valor,	redução	de	custos,	melhoria	da	qualidade	de	serviço	e	transparência.
Os Serviços Partilhados baseiam-se no princípio de que o processamento das transacções e do 
suporte	à	decisão	estratégica	são	supridos	por	entidades	separadas.	Os	serviços	profissionais	
de valor acrescentado continuam nas entidades responsáveis pelo negócio e os processos 
operacionais repetitivos são responsabilidade da unidade de serviços partilhados”.

REFER E EP: uma REFlExão sobRE um 
PossívEl PRocEsso dE Fusão
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Configuram	outros	exemplos	deste	tipo	de	acção	entidades	como	a:

- SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (http://spms.min-saude.pt/),

ou a 

- eSPap – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (http://www.espap.pt/),

cuja missão e atribuições podem ser consultadas nas respectivas páginas de Internet.

Face ao exposto, poderia ter cabimento na organização do Ministério da Economia, a criação 
de uma estrutura de Serviços Partilhados que chamasse a si os processos noticiados e outros 
a avaliar podendo, nesses casos, envolver outras entidades da sua orgânica que não foram 
nesta notícia consideradas.

Uma outra hipótese de discussão seria a junção, numa unidade deste tipo, de valências 
das várias entidades do sector empresarial do Estado, independentemente da tutela e que 
pudesse	 ficar	 com	 as	 competências	 em	 termos	 de	 contratação	 e	 gestão.	 Como	 exemplo,	
poder-se-ia perpectivar a implementação de uma unidade que congregasse as valências das 
entidades que promovem Obra Pública, seja de infraestruturas, seja de edifícios (Serviços 
Partilhados na construção). Uma estrutura deste tipo preserva as instituições, mas reduz uma 
parte da estrutura de cada uma, concentrando os serviços e os processos. Esta lógica permite 
também a apontada redução dos cargos dirigentes nas administrações. Colide, no entanto, 
com a actual orgânica dos Ministérios, uma vez que a tutela teria de ser inter-ministerial ou da 
dependência directa do Primeiro-Ministro. Seria contudo interessante perspectivar as mais-
valias que uma unidade deste tipo e com esta ambição poderia introduzir nos processos de 
gestão dos imóveis e infraestruturas administrados e promovidos pelo Estado, entre outros 
processos relacionados.

Num cenário de menor ambição e assumindo que a junção de serviços ocorreria apenas na 
esfera da tutela do Ministério da Economia, poder-se-ia, conforme referido, avaliar as mais-
valias deste tipo de organização em contraponto com a fusão direta das duas instituições 
citadas.       

Conforme referi, não tenho conhecimento que permita apontar a maior ou menor valia da 
solução noticiada. No entanto, face aos motivos apresentados, e face a diversos comentários 
que surgiram na sequência da notícia, pareceu-me pertinente partilhar o conhecimento de 
algumas reformas que têm sido concretizadas noutras áreas ministeriais e que diferem da 
solução anunciada.  
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No passado dia 27 de Março, o Comboio Presidencial voltou aos 
carris, naquela que foi a sua primeira viagem pós-inauguração. 
A viagem ligou o Entroncamento ao museu de Lousado, tendo, 

depois, seguido em marcha para Famalicão, onde ficou em exposição até à 
hora de regresso à cidade ferroviária. Nestas curtas linhas pretendo relatar 
a viagem e o ambiente vivido a bordo do comboio. 

Quinta-Feira, 13 de março. 

Como todos os dias, liguei o 
computador e, ao entrar na 

minha conta do Facebook, deparei 
com um passatempo, promovido 
pela Fundação Museu Nacional Fer-
roviário,	em	que	as	cinco	fotografias	
mais votadas, ao longo da semana 
seguinte, seriam premiadas com um 
bilhete duplo para uma viagem no 
Comboio Presidencial, daí a duas 
semanas. Por que não participar? 
Fui aos registos, escolhi uma foto-
grafia	e	enviei-a.	Esperava-me	uma	
semana de “luta” de maneira a che-
gar	ao	final	do	concurso	no	Top	5.

Sexta-Feira, 21 de março. 

A tal semana de luta chegara 
ao	 fim	 e	 a	minha	 fotografia	

estava entre as cinco mais votadas. 
Ultrapassado um pequeno problema 
no passatempo, recebo um e-mail a 
confirmar	que	tinha	ganho	um	bilhe-
te duplo para a viagem da semana 

seguinte e, para além disso, o pro-
grama dos acontecimentos. Enviei a 
informação do local em que iria em-
barcar e desembarcar do comboio, 
juntamente com o nome de quem 
me iria acompanhar. Tudo estava 
tratado, restava esperar que a se-
mana seguinte passasse.

Comboio 
das artes

pResidenCial
Cavalos de FeRRo

João Morgado

Passagem em Ovar,
Foto João Morgado
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Quinta-Feira
27 de março

O aguardado dia em que 
o Comboio Presiden-

cial voltava aos carris depois da 
viagem inaugural. 

A hora marcada para a re-
cepção era às 8h30. Cheguei 
um pouco antes, de maneira a 
ter tempo para tirar umas foto-
grafias	à	composição	que	já	se	
encontrava formada na linha 11 
da estação do Entroncamento, 
com a 1413 à cabeça. Tal como 
previsto, sem atrasos, deu-se 
início ao check-in para a via-
gem: atrás de uma mesa, duas 
simpáticas hospedeiras rece-
biam os nomes dos passagei-
ros e, em troca, davam-lhes um 
bilhete e desejavam-lhes boa 
viagem, após indicarem que se 
poderiam sentar em qualquer 
uma das carruagens, excepto 
na última, o Salão do Chefe de 
Estado – o Syf 5.

Instalei-me num dos com-
partimentos do Salão da Comitiva 
e Segurança – Syf 3 – juntamente 
com o meu avô, que me acompa-
nhou na viagem. Nos restantes com-
partimentos da mesma carruagem, 
ficaram	 os	 outros	 participantes	 no	
passatempo. Em todos os compar-
timentos, e nas diversas mesas ao 
longo do comboio, encontravam-se 
vários exemplares da revista “Com-
boios em Linha”, da Fundação Mu-
seu Nacional Ferroviário. Reservado 

o lugar, tempo para 
mais umas fotos ao 
exterior do comboio. 
As 9h13, hora pre-
vista para a partida, 
aproximavam-se ra-
pidamente e a gare, 
entre as linhas 10 
e 11, começava a 
despovoar-se. Lá ao fundo, o Regio-
nal para Coimbra ganha velocidade 
e	afasta-se,	enquanto	se	verifica	se	
todas as portas se encontram devi-

damente fechadas para seguir atrás 
dele. 

1413 no Entroncamento antes da 
partida para Lousado, 
Foto João Fernandes

Check-in para a viagem – Fotos da 
Câmara Municipal de Famalicão
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No entanto, a hora de partida 
passa e o sinal mantém-se fechado. 
Pouco tempo depois, abre o sinal da 
linha 9 com a indicação N. Íamos ter 
de esperar a passagem de mais um 
Regional, neste caso o 4407 para 
Tomar. Como atrás desse Regional 
vêm logo os Intercidades para a Co-
vilhã e Guarda, continuámos para-
dos até este último passar. 

Perto das 9h40, a característica 
buzina	 da	 1413	 faz-se	 finalmente	
ouvir e o Comboio Presidencial inicia 
a marcha. São feitas as últimas ar-
rumações no compartimento e para 
trás	vai	ficando	Lamarosa	e	Paialvo.	
É aproximadamente nesta zona que 
nos entregam uma brochura sobre o 
comboio, o seu restauro e futuro e 
começa	 o	 desfilar	 de	 comida	 pelos	
corredores do comboio, uma cons-
tante até à chegada ao Lousado. 
Uns atrás de outros, chegavam-nos 

tabuleiros com diversos aperitivos, 
como por exemplo uma espécie de 
espetada com pequenos cubos de 
pão com manteiga de alho e pana-
do, tostas com queijo e noz, entre 
outros, e copos com água ou sumo. 

Mantendo o atraso com que se 
saiu do Entroncamento, chega a 
estação de Caxarias. Aqui, estava 
prevista a primeira paragem para 
sermos ultrapassados, mas, como tí-
nhamos esperado pelo Intercidades 
nº 511, para a Guarda, no Entron-
camento, passamos sem paragem 
e aproveita-se a embalagem para 
subir os dez penosos quilómetros da 
rampa de Albergaria, que acaba por 
ser vencida sem qualquer problema.

É com apenas 9 minutos de atra-
so que nos vamos aproximando da 
estação de Pombal. No corredor do 
salão Syf 3 começam a ecoar guitar-

ras. À medida que nos aproximamos 
do	 salão,	 o	 som	 intensifica-se.	 Lá	
dentro assiste-se a uma serenata, 
que faz parte da animação a bordo. 
Dois músicos, um com uma guitarra 
clássica, outro com uma portuguesa, 
tocam e cantam diversos fados. 

Neste ambiente acolhedor, cru-
zamos o Mondego e logo de seguida 
a estação de Coimbra-B, onde uns 
quantos registavam a passagem de 
tão peculiar composição e outros 
olhavam com curiosidade para aque-
le conjunto de carruagens azuis, tão 
diferentes do que é habitual passar 
por aquela zona. Não foi só aqui que 
isso aconteceu. À medida que diver-
sas	estações	iam	ficando	para	trás,	
poucos	eram	os	que	lhe	ficavam	in-
diferentes, e, quando as passagens 
eram feitas a velocidade mais redu-
zida, havia quem puxasse do tele-

1413 enfrentando a subida entre 
Souselas e Pampilhosa, 

Foto João Morgado

Cavalos de FeRRo
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móvel e gravasse o momento para 
a posteridade, dos jovens aos mais 
idosos. 

Entretanto são 
11h45. A 1413 entra 
na estação da Pampi-
lhosa e imobiliza-se na 
linha 2 da Beira, onde 
se encontram muitos 
curiosos para ver e fo-
tografar a composição. 
Ouvem-se diversos co-
mentários, a maioria 
dos quais a questionar 
o porquê de não vir 
uma máquina a vapor a 
encabeçar o comboio. 
Aqui, estava previsto 
sermos ultrapassados 
pelo Intercidades nº 523 
e pelo Alfa Pendular nº 182, ambos 
para o Porto. Nem 2 minutos se pas-
sam e o 523, que nos vinha mesmo 
a morder os calcanhares, já acelera 
rumo à Invicta. Saímos para mais 

umas	 fotografias	 do	 exterior,	 junta-
mente com quem se encontrava na 
plataforma. Aproveitando a pausa, 
a animação do interior do comboio 
passa também para o exterior, com 
as guitarras a voltarem a fazer-se 

ouvir. O 182 acabara de passar e 
estávamos prontos para regressar à 
marcha. Tal como tinha acontecido 
no Entroncamento, esperámos por 
mais uma ultrapassagem que não 

estava prevista, seguindo apenas 
atrás de um Regional para Aveiro. 
À entrada da estação, uma 4700 
aguardava a nossa passagem para 
poder prosseguir a marcha rumo a 
Souselas. 

Com quase 15 minu-
tos de atraso, o comboio 
13831 volta a embalar, 
rumo à próxima paragem, 
Aveiro. Estamos num dos 
troços mais rápidos da Li-
nha do Norte e aqui, quem 
estiver distraído não se li-
vra de um belo susto ao 
cruzar com os rápidos que 
circulam em sentido con-
trário. Conversa aqui, con-
versa ali, e pela janela vão 
desfilando	 os	 campos	 da	
zona de Quintãs. Aveiro é 

já ali à frente. 

Ainda não entrámos na estação e 
já se vêem na plataforma da linha 2 
novos passageiros para o comboio. 
Aqui entram os convidados do mu-

Na viagem de regresso, paragem 
em Porto Campanhã, 
Foto João Morgado

Música a bordo do “Presidencial”, 
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nicípio de Famalicão e alguns jorna-
listas.	A	RTP	 inicia	as	 filmagens	no	
exterior e jornalistas de rádios e jor-
nais começam as suas entrevistas. 
A	gare	fica	vazia	rapidamente.	Con-
firma-se	que	as	portas	estão	 fecha-
das e a 1413 volta a fazer-se ouvir. 
Os placares da estação marcam 16 
minutos de atraso, mas saímos com 
menos de 10.

A hora e meia concedida até Lou-
sado é quase toda ela passada em 
grande azáfama. Os corredores das 
várias carruagens enchem-se de 
jornalistas à procura de alguém que 
lhes conceda uma entrevista, de um 
local para realizar essa entrevista ou 
de	 um	 motivo	 para	 uma	 fotografia.	
Os compartimentos e salões trans-
formam-se em autênticos estúdios 
onde são feitas gravações tanto de 
imagens como de som ou se assen-
tam num bloco as declarações de al-
guém. É neste ambiente que se cru-
za	o	Douro	e	a	cidade	do	Porto	fica	
para trás. Passa-se Ermesinde com 
pouco mais de 5 minutos de atraso e 
chegamos ao Lousado praticamente 
à tabela.

À entrada do Núcleo do Museu 
Nacional Ferroviário em Lousado, 
somos recebidos por uma banda e 
pela MEy 7, que veio à rua. Aos pou-

cos, entramos no edifício onde de-
corre o discurso de boas-vindas pelo 
presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, Paulo 
Cunha, e pelo presidente da Funda-
ção Museu Nacional Ferroviário, Jai-
me Ramos. Para além da recepção 
de boas-vindas, é aqui que vamos 
almoçar. Pelo meio do recheio do 
Museu, encontram-se vários tabulei-
ros com comida variada, desde cro-
quetes a bacalhau, e diversos vinhos 
e sumos para o almoço buffet. Por 
aqui estamos até sermos chamados 
para embarcar nos autocarros que 
nos vão levar até Vila Nova de Fa-
malicão, mais precisamente à Fun-
dação Cupertino de Miranda. Antes 
de sairmos do museu, é-nos ofereci-
do um saco com lembranças de Fa-
malicão e do Comboio Presidencial. 

Chegamos à entrada da Funda-
ção Cupertino de Miranda uns minu-
tos depois da hora prevista. Somos 
recebidos no auditório da Funda-
ção, onde nos contam um pouco 
da sua história e onde ouvimos o 
Mestre Cruzeiro Seixas declamar 
um poema. Em seguida, somos en-
caminhados para uma exposição de 
Arte Surrealista, guiados pelo Mes-
tre Cruzeiro Seixas que, apesar da 
avançada idade, procura, dentro dos 

possíveis, contar-nos o máximo 
sobre as obras de maior interes-
se e esclarecer algumas dúvidas 
a quem lhe faz perguntas. Como 
o tempo não abunda, a visita é 
feita um pouco à pressa e, em 
seguida, somos encaminhados 
para o autocarro. No entanto, o 
espaço merecia, sem dúvida, 
que lhe fossem dedicados mais 
uns quantos minutos. 

De regresso à estação de Lousa-
do, uma das simpáticas hospedei-
ras procura ganhar alguns minutos 
com a difícil tarefa de ir recolhendo 
os nomes de quem vai no autocarro, 
enquanto este percorre as curvas e 
contracurvas até ao destino. 

À chegada, já a composição se 
encontra estacionada na linha 2, 
pronta para receber novamente os 
passageiros. Embarque feito, saímos 
do Lousado praticamente à tabela. 
Mesmo atrás, vem o urbano para 
Porto-São Bento, que nos ultrapas-
sa em São Romão, de onde saímos 
no horário previsto. Em Ermesinde, 
curta paragem, e cerca de 10 minu-
tos depois entramos na linha 6 de 
Porto Campanhã, onde vamos estar 
durante uma hora, até às 19h26. O 
maquinista desliga a 1413 e tiram-se 
mais	umas	fotografias.

De volta à marcha, a próxima 
paragem é em Gaia – 8 minutos – 
cumpridos na linha número 2. É 
entre Gaia e Esmoriz que nos vêm 
avisar de que o jantar será servido 
às 20h, para quem vai desembarcar 
em Aveiro, e depois de Aveiro, para 
quem segue até ao Entroncamento. 

Almoço buffet no museu de 
Lousado, 

Foto João Morgado
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As 20h chegam pouco depois de 
passar no túnel de Espinho e no SRyf 
2 começa a ser servido o “1º jantar”. 
Enquanto alguns dos passageiros 
jantam, nova paragem, desta vez 25 
minutos em Esmoriz, para sermos 
ultrapassados pelo Intercidades nº 
530 e por um urbano para Aveiro.

Em 40 minutos percorrem-se 
os 40 quilómetros entre Esmoriz e 
Aveiro. Aqui, bastantes passageiros 
despedem-se da composição e ti-
ram	uma	última	fotografia.	Cumprida	
a última paragem da marcha, ouve-
-se a buzina da 1413 e o comboio 
nº 13810 volta a rolar. É hora do “2º 
jantar” e a minha vez de ir até à car-
ruagem-restaurante. Para espanto 
de quase todos nós, esta encontra-
-se completamente às escuras. De 
quando em vez, a luz acende-se à 

medida que as mesas vão sendo 
ocupadas e é nesta intermitência 
que é feita a refeição. Felizmente, há 
algumas velas na carruagem e tele-
móveis com lanternas, que nos per-
mitem ver pratos e copos. Passado 
o choque inicial, o ambiente tornou-
-se bastante agradável com esta di-
ferente, nos dias de hoje, forma de 
jantar, tanto pelo local como pela es-
cassez de luz. Quanto à refeição… 
sem palavras. Desde a variedade de 
aperitivos às sobremesas, passando 
pelo lombo no forno com batatas as-
sadas, tudo estava delicioso. Ainda 
antes da chegada ao Entroncamen-
to, cantam-se os parabéns e come-
-se o bolo. 

Concluída a travessia do túnel 
de Fátima é sinal de que a viagem 
está	prestes	a	chegar	ao	fim.	Lá	fora	

chove. Começo a arrumar as minhas 
coisas, preparando-me para sair do 
comboio. Chega a altura em que a 
velocidade vai diminuindo. As carru-
agens dão safanões nas agulhas da 
estação do Entroncamento, e imo-
bilizam-se pela última vez na linha 
11, a mesma onde, 15 horas antes, 
aguardavam o início desta longa via-
gem.

Para	 finalizar,	 uma	 palavra	 de	
agradecimento a todos aqueles que, 
com	o	 seu	 trabalho	 e	 esforço,	 fize-
ram com que esta viagem fosse pos-
sível. Foi, sem dúvida, uma excelen-
te iniciativa, uma oportunidade única 
de viajar em tão singular comboio. 

Fazemos votos para que sejam 
muitas mais as vezes que esta com-
posição tenha a oportunidade de vol-
tar a visitar as linhas portuguesas.

Na viagem de regresso, em São 
Félix da Marinha. Foto Pedro Mêda
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Camille Prieto

Camille Prieto

As locomotivas BB 9300, 
alcunhadas por Jacque-
min na França do nome 

do engenheiro André Jacquemin, 
são locomotivas de grande ve-
locidade cujo serviço foi um dos 
mais importantes na SNCF a 
partir	do	final	dos	anos	sessenta.	
Este tipo de locomotiva conheceu 

muitas variações, do modelo BB 
9200 apto para corrente de 1.500 
V e 200 km/h de velocidade má-
xima, até ao modelo BB 25200 
apto para bi-tensão 1.500-25.000 
V. 

Entre esta variedade encontra-
-se então o famoso modelo BB 
9300 de 40 exemplares, deriva-

do das BB 9200, mais moderno 
(dez anos) e por isso dotado de 
mais evoluções tecnológicas, 
que entrou em serviço em 1967 
no depósito de Villeneuve Saint-
-Georges, perto de Paris. São 
mais potentes, debitando 3.850 
kW (5.200 Cv) com corrente de 
1.500 V contínuos, uma velocida-

No dia 2 de Abril de 2014, a 
BB 9319 entra na estação 

de Bordeús

Comboio inteRnaCional

as bb 9300 snCF 
Últimos testigos dos sixtiEs em FRança!

A BB 9326 em Julho de 2006 a fazer 
um regional Brive – Toulouse
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de máxima de 160 km/h (em vez dos 
200 km/h para alguns exemplares 
das BB 9200), pantógrafos “unijam-
bistes” AM18B, pupitros ergonómi-
cos, travagem reostática e cabinas 
reforçadas em caso de acidentes.

O serviço das BB 9300 foi pensa-
do para as grandes artérias de 1.500 
V de França, começando pelos ser-
vicos “Mistral” e “Ligure” entre Paris 
e Marselha. Também tiveram o privi-
légio de traccionar em serviço inter-

nacional os comboios “Euro-City” 
Catalan Talgo Genebra – Barce-

lona, entre Genebra e Cerbère, pou-
co	 depois	 da	 electrificação	 desde	
Narbonne até à fronteira espanhola. 
No	final	dos	anos	70,	as	BB	9300	so-
freram a concorrência das recentes 
BB 7200 “nez-cassé”. E a inaugura-
ção do TGV Paris – Lyon em 1981 
acabou por afastá-las das suas rotas 
tradicionais. Foram transferidas para 
Toulouse, cidade do Sul da França, 
região na qual podiam de novo ter 

um serviço de passageiros importan-
te nas linhas Paris – Toulouse, Paris 
– Bordéus – Irún e Bordéus – Mar-
selha.

Até 2012 podiam ser avistadas à 
cabeça do Talgo Cartagena – Mon-
tpellier, dos Intercidades 3842/3856 
Toulouse – Nantes/Rennes ida e vol-
ta, ou do Intercidades nocturno Niza 
– Irún. 2013 esteve para ser o último 
ano de vida das BB 9300. As suas 
missões estavam dedicadas a servi-
ço Regional de apenas 200 km por 
dia. No dia 15 de Dezembro, muitos 
entusiastas presentearam mesmo 
aquela que seria a última circulação 
comercial das duas últimas sobrevi-
ventes: as BB 9301 e BB 9319. Mas 
não foi assim, e para o maior gosto 
dos apaixonados das BB Jacque-
min, podemos ainda hoje ver estas 
duas locomotivas a circular pelas 
linhas do Sul da França. Porém, a 
chegada do novo material Regio-
nal tipo Regiolis Z51500 a partir do 
próximo dia 22 de Abril será a última 
ameaça letal para as BB 9300. Será 
que	 podemos	 contar	 com	dificulda-
des técnicas dos Regiolis para ver 
até ao próximo verão as BB 9300? 

No dia 3 de Janeiro de 2014, a BB 9319 
estaciona em Bordeaux Saint-Jean para fazer 

o regional 866819 Bordéus - Agen

No dia 20 de Janeiro de 2014, com muita chuva, a BB 9301 
prepara-se a fazer o regional 866877 Bordéus - Marmande



No dia 28 de Abril de 2007, a 9321 
sai de Hendaye com o regional 
para Dax, depois de ter feito a 
correspondência com o Sud 

Express

BB 9319 numa curta paragem na 
estação de Cenon com o serviço 

regional 865034 Bordéus - 
Angoulême

Comboio inteRnaCional
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BB 9339 na troca de maquinista 
para fazer o regional Bordéus 
- Angoulême, com origem em 

Arcachon, 22 de Outubro de 2008



9301 está a sair da estação de 
Bordeaux Saint - Jean com o 

regional 866833 para Agen, 11 
de Setembro de 2013

Num serviço Ter 867233 
Bordéus - Hendaye, a BB 9319 

entra na curva de Lamothe a 160 
km/h, 1 de Abril de 2014

Comboio inteRnaCional
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Ramal de aveiRo em 1972 ?

O Ramal de Aveiro, hoje per-
tencente à malha ferroviá-
ria com a designação de 

Linha do Vouga, foi aberto à explora-
ção no ano de 1911 em bitola métrica, 
unindo as populações entre a cidade 
de Aveiro e a pequena localidade de 
Sernada do Vouga. Pertenceu até ao 
ano de 1947 à companhia 
do Vale do Vouga, pro-
priedade da “Compagnie 
Française pour la Cons-
truction et l’Exploitation 
des Chemins de Fer à 
l’Etranger”, depois à CP, e 
actualmente é da respon-
sabilidade da Refer com 
exploração comercial da 
parte CP – Caminhos de 

Ferro Portugueses, E.P.

O caminho-de-ferro na região co-
meçou a ser construído em Dezem-
bro de 1907 a partir de Espinho em 
direcção a Oliveira de Azeméis, en-
frentando um percurso acidentado, 
que levou à construção de numero-

sas curvas e à opção pela via es-
treita.	A	inauguração	oficial	do	troço	
Espinho – Oliveira de Azeméis reali-
zou-se em 23 de Novembro de 1908 
e só mais tarde, em 1911, a explo-
ração desta linha estendia-se mais 
para sul em direcção a Albergaria-a-
-Velha. 

Aproveitando umas fotografias de Setembro de 1972 gentilmente oferecidas por David N. 
Clough e obtidas por Douglas Richards numa excursão a Portugal em Setembro de 1972, 

vamos aproveitar para reviver o início da década de 70 no Ramal de Aveiro. A pergunta no título 
é, por isso mesmo, propositada, à semelhança do que fizemos na Trainspotter nº 24 com a Linha 
do Sabor – uma crónica que tenta retratar na primeira pessoa aquilo que seria o quotidiano do 

caminho-de-ferro no passado, imaginária e sujeita, claro, a erros.

Comboio históRiCo
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Ricardo Ferreira Douglas Richards

E92 em Aveiro, 
preparando o 

comboio 727 que vai 
partir às 15h23 para 

Sernada do Vouga
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O projecto do Ramal de Aveiro foi 
oficialmente	aprovado	em	Fevereiro	
de 1909, sendo inaugurado em 8 de 
Setembro de 1911, juntamente com 
o troço entre Albergaria-a-velha e 
Sernada. Já a linha em direcção a 
Viseu só seria totalmente inaugura-
da em 1914 e Sernada do Vouga foi 
a pacata localidade escolhida para o 
entroncamento com a linha Espinho 
– Aveiro. 

Após a conclusão do Ramal de 
Aveiro, a Companhia do Vale do 
Vouga apresentou também de ime-
diato uma proposta para prolongar a 
linha até ao Canal do Cojo da ria de 
Aveiro, com o objectivo de dar comu-
nicação	ferroviária	com	a	via	fluvial.	
Note-se que a CP tinha já em explo-
ração no Canal de S. Roque (canal 
adjacente ao do Cojo) um ramal em 
via larga, que saia da estação de 
Aveiro.	 As	 dificuldades	 resultantes	
da	I	Guerra	Mundial	e	a	crise	finan-
ceira que atravessou o país à data 
acabaram por ditar o adiamento da 
construção deste novo ramal, que 
só acabaria por ser aberto à explo-
ração no ano de 1932, com uma ex-
tensão total de 2,555 km. O Ramal 
de Aveiro-Mar, designação técnica 
atribuída, saia da estação de Aveiro 
em direcção a norte pelo lado direito 
à Linha do Norte, atravessando esta 
para o lado esquerdo através de 
uma passagem superior metálica a 

sensivelmente 500 metros da esta-
ção, descendo depois em direcção 
ao Canal de S. Roque (onde se lo-
calizava	o	cais	final	do	ramal	em	via	
larga da CP). Alguns metros volvidos 
terminava então no Canal do Cojo.

setembRo de 1972

Em 1972 uma grelha de sete 
comboios, frequentemente 

mistos, de regime pára-em-todas, 
ligavam diariamente as populações 
entre Aveiro e Sernada do Vouga. Ao 
serviço comercial a CP disponibiliza-
da uma série de antigas carruagens 
do Vale do Vouga (VV) datadas de 
1908-1914, ainda de varandins, mis-
tas de 1ª & 3ª classe, de 3ª & furgão 
ou apenas de 3ª classe. Juntamente 

com estas, circulavam outras tantas 
carruagens do mesmo lote anterior, 
mas que foram transformadas a par-
tir	de	1936	nas	oficinas	de	Sernada	
do Vouga. À data passaram a incluir 
interiores mais cómodos e uma cai-
xa totalmente nova que fechava as 
plataformas. Podiam também ser 
mistas de 1ª & 3ª classe, de 3ª & fur-
gão ou só de 3ª classe.

Para a tracção dos comboios em 
todo o Vale do Vouga, a CP tinha 
disponíveis as quatro locomotivas a 
vapor da série E120 (E121 a E124), 
três da série E130 (E131 a E133), 
a série E90 (E91 a E97) à excep-
ção da E93 que estava a circular no 
grande Porto, e as locomotivas E84, 
E181, E182, E210, E211 e E213. 
Para o Ramal de 

© W. J. K. Davies 
Narrow Gauge railways of Portugal

E91 abastecendo o 
depósito de água em 

Aveiro. Daqui por 
uma/duas hora/s vai 
liderar um comboio 

para Sernada do 
Vouga.
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Aveiro, a CP dava preferência às 
locomotivas mais ligeiras, da série 
E91 a E97 e à E84; e depois, me-
nos frequente, as da série E120, que 
andavam mais destacadas à Linha 
do Dão. As pujantes locomotivas da 
série E130, E180 e E200 eram pre-
ferencialmente empregues no per-
curso entre Espinho e Viseu, percur-
so mais longo e onde os comboios 
andavam, por norma, mais compos-
tos e exigiam, por isso, uma tracção 
mais capaz. Raramente eram vistas 
por Aveiro.

 uma viagem em 1972...

O comboio 727 das 15h23 em 
Aveiro	 vai	 ficar	 a	 cargo	 de	 uma	 lo-
comotiva a vapor, assim como acon-
tece com todos os comboios diá-
rios nesta ligação. O processo de 
“dieselização” ainda só chegou ao 
percurso entre Espinho e Viseu, liga-
ção que tem à sua disponibilização 
as cinco automotoras a gasolina do 
Vale do Vouga do início da década 

de 40, além, claro, dos comboios ti-
picamente convencionais.

A locomotiva encarregue de nos 
levar até Sernada do Vouga é a E92, 
que apresenta como data da últi-
ma grande revisão o ano de 1968. 
Esta locomotiva, de rodados 2-6-0T, 
foi construída em 1910 pela Orens-
tein & Koppel e foi pertença original 
do Vale do Vouga. São locomoti-
vas muito apreciadas por serem de 
construção ligeira, com bom desem-
penho nos arranques e velocidade 
de ponta.

O comboio 727, por ela preparado, 
é composto por um vagão VV dos 
abertos de dois eixos com capacida-
de até 10 toneladas, três vagões VV 
cobertos de dois eixos (tipo J) tam-
bém com capacidade de até 10 tone-
ladas, outro semelhante ao primeiro, 
uma carruagem VV de varandins de 
3ª classe & furgão e na rectaguar-
da uma VV das transformadas de 
1ª & 3ª classe. Normalmente só os 
comboios	do	início	do	dia	e	do	final	
da tarde surgem mais reforçados, 
com três ou até quatro carruagens. 

Apesar desta composição ser mista, 
nem todos os comboios neste eixo 
o são, ocorrendo frequentemente 
circulações compostas por apenas 
carruagens. 

No depósito da via estreita da esta-
ção de Aveiro observamos a locomo-
tiva E91 a tomar água, ligada, que 
vai sair no 729 às 16h30 para Ser-
nada do Vouga. Podemos observar 
também alguns vagões de merca-
dorias e a previsível composição do 
729: uma VV de varandins de 1ª & 3ª 
e outra de 3ª classe. Isolada, vemos 
uma carruagem do Minho e Douro, 
pouco comum por estes lados. A li-
nha para o Ramal de Aveiro-Mar tem 
aspecto de já não ver comboios há 
muito tempo, embora pareça estar 
ainda em condições de operação.

De Aveiro a Sernada a linha faz 
34,585 quilómetros e o comboio tar-
da sensivelmente 1h051. À tabela, o 

20 minutos depois de sair de 
Aveiro, a E92 pára em Eirol para 

cruzar com o 728. Vivem-se os 
primeiros momentos de descanso, 

desta viagem acelerada.
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729 põe-se em movimento. Nos pri-
meiros dois quilómetros a linha toma 
a direcção para leste e percorre uma 
extensa recta. Com esta leve com-
posição, não mais de 100 toneladas, 
a E92 não desilude, claro, e lança o 
comboio em grande parte do percur-
so a 40 km/h. Depois da passagem 
de nível da estrada nacional Aveiro 
– Águeda vem o apeadeiro de Es-
gueira e mais à frente, após curvas e 
contra-curvas, o apeadeiro de Azur-
va, com a plataforma à direita e con-
tendo apenas uma placa com o seu 
nome. De forma a cumprir o horário, 
as paragens são muito breves e é 
neste tipo de serviço ligeiro que se 
tiram todas as vantagens das loco-
motivas da série E90. Agora a linha 

desce, bastante, atravessando uma 
zona mais rural até chegar à primei-
ra estação do percurso, Eixo, com 
duas linhas de agulhas talonáveis. 
O nosso comboio faz uma breve pa-
ragem na linha número 1 (forçosa-
mente entrou na linha da esquerda) 
e é autorizado novamente a circular 
pelo chefe da estação.

Depois de um novo cruzamento 
pela mesma estrada nacional que 
cortámos uns quilómetros mais 
atrás, onde uma guarda de pas-
sagem de nível fazia sinal livre de 
passagem ao comboio, abre-se à di-
reita o extenso “estuário” do Vouga, 
por onde águas se expandem pelas 
margens rasas na época das cheias. 

Ao lado esquerdo acompanha-nos 
também a estrada nacional. Um 
quilómetro à frente paramos no 
apeadeiro de São João de Loure 
e a linha, essa, continua a ladear a 
estrada nacional pela direita. 

Eirol, ao PK 23,792, é a próxima 
estação. Tem duas vias para cru-
zamento, também com agulhas 
talonáveis – entramos na da es-
querda. São sensivelmente 15h45 
e vamos cruzar com o comboio 
728, que aqui ainda não chegou. 

Durante este curto tempo de espera, 
os ferroviários de serviço aproveitam 
para	verificar	o	estado	da	máquina,	
nomeadamente	 o	 estado	 de	 lubrifi-
cação dos rodados. Na plataforma 
da estação, alguns passageiros que 
esperam o 728 espreitam com um 
ar espantado para a meia dúzia de 
entusiastas com máquina fotográ-
fica	 que	 aproveitam	para	 registar	 o	
momento da E92. Poucos minutos 
volvidos e o 728 surge do túnel de 
Eirol com a E95 à cabeça. Mas com 
uma novidade não muito frequente 
para os lados de Aveiro: traz à ca-
beça uma carruagem do antigo Mi-
neiro do Lena; e depois mais duas 
comuns das do VV de varandins. À 

data a CP tinha operacionais cin-
co carruagens do antigo Mineiro 
do Lena, três mistas de 1ª & 3ª 
classe com a numeração ACEyf 
4146 a 4148 e duas de 3ª classe 
que circulavam com a numeração 
CEyf 4181 e 4182.

Assim que o 728 deixa livre a 
agulha da entrada da estação, a 
partida ao 727 é autorizada. O tú-
nel logo à seguir à estação é ta-
lhado num impressionante espo-
rão da falésia vermelha e tem um 

O ambiente a bordo, na última 
carruagem do comboio, uma 
VV das transformados na 
década de 30.

Composição do 728 entrando 
a toda a velocidade na 
estação de Eirol, com a E95.
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total de 74 metros. Após uma longa 
curva à esquerda surge uma ponte 
metálica de 64 metros que transpõe 
o	 rio	 Águeda,	 afluente	 do	 Vouga	 a	
poucos metros dali. Ao quilómetro 
21,4 para Sernada vem o apeadeiro 
de Travassô. No interior do comboio 
vai tudo ao sabor do vento, a 3ª clas-
se (à data já apelidada por 2ª) é com 
bancos de madeira, as carruagens 
resistem nas curvas deformadas a 
40 km/h. À direita vai correndo ainda 
o Águeda e depois surgem os ape-
adeiros de Cabanões, Casal de Ál-
varo e Oronhe – apenas uma placa 
indicam o seu nome. 

PK 14,4: chegamos à estação de 
Águeda, estação intermédia de rele-
vância do Ramal de Aveiro. A esta-
ção tem três linhas, duas delas com 
agulhas talonáveis. Entramos na 
mais à esquerda e a máquina pára 
junto ao depósito para tomar água. 
Vê-se muita gente, claro: o comboio 
é um motor de desenvolvimento eco-
nómico da região. Uma paragem não 
superior a cinco minutos, e o chefe 
da estação, fardado rigorosamente 
e com boné branco, dá autorização 
de partida ao 727. Depois, na cota 
mais elevada do Ramal de Aveiro, a 
72	metros,	fica	a	estação	de	Mouris-
ca do Vouga com duas vias (entra-

mos novamente à esquerda) e logo 
adiante, quando a linha vira à direita 
e passa o apeadeiro de Aguieira, a 
linha desce a 25 metros por mil, limi-
tando as pobres locomotivas E90 no 
percurso contrário às 90 toneladas! 
Atravessa uma passagem de nível 
com guarda numa zona vinícola, até 
encontrar o apeadeiro de Valongo 
do Vouga. Agora surgem campos de 
milho e de linho, um viaduto de 23 
metros sobre o ribeiro Marnel e logo 
a seguir o apeadeiro de Carvalhal da 
Portela, com a plataforma do lado 
esquerdo e novamente contendo 
apenas uma placa indicando o seu 
nome. Dois quilómetros à frente fa-
zemos também uma curta paragem 
na estação de Macinhata do Vouga, 
que tem duas linhas de agulhas ta-
lonáveis e um grande barracão de 
arrumações ferroviárias2. 

Agora, até Sernada, só cruzamos 
uma passagem de nível movimenta-
da, à direita temos Jafafe de Cima e 
de Baixo e a linha transpõe o Vou-
ga através de uma imponente pon-
te rodo-ferroviária (ponte de Jafafe) 
em alvenaria com sete tramos que 
perfazem um total de 173 metros. À 
nossa direita vemos, desactivado, o 
pequeno ramal de “Sernada do Vou-
ga – Areias”, que descia da estação 

em direcção ao rio Vouga para a par-
tir dali se extrair areia em direcção à 
restante rede ferroviária. 
O	comboio	pára,	por	fim…	passam	

poucos minutos das 16h30. A loco-
motiva E92 é desengatada do com-
boio e dirigida para o depósito das 
locomotivas, onde vai limpar a forna-
lha e atestar o depósito de carvão. 
Estão aqui também parqueadas as 
locomotivas E94, E96, E182 e E122 
e E84 – só esta última ligada. Dentro 
das	oficinas	encontra-se	mais	mate-
rial, como uma automotora do Vale 
do Vouga.

Pelo cais da estação avistam-
-se caixotes e outras mercadorias, 
pessoas. O ambiente é encantador, 
repleto de movimento. E ainda não 
cá chegou o comboio de Espinho e 
que vai continuar para Viseu. Quem 
enfrentar num dia “primaveril” e pela 
primeira vez a perdida localidade de 
Sernada do Vouga, revestida por 
um casario exuberante e rodeada 
por vales sombrios, depara-se com 
um panorama verdadeiramente en-
cantador. A ponte rodo-ferroviária 
(passagem de nível) com um único 
tabuleiro atravessando o rio Vouga, 
por sinal única no país, e o comple-
xo ferroviário de via estreita logo a 
seguir à passagem de nível, trans-
mitem ao turista um cenário surpre-

Em Águeda, a 
E92 faz o único 
abastecimento de 
água durante a 
viagem. A paragem 
é muito breve.



endente.
 

… hoje, 2014, infelizmente já não é 
bem assim, o cenário tornou-se de-
solador, opinião unânime.

Notas:

1 Um pequeno aparte, a ligação actual 
demora 1h30.
2 Hoje a secção museológica de Maci-
nhata do Vouga.
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Em Sernada do Vouga só mandava o vapor. 
As ME50 eram autocarros sobre carris, 
conduzidos por motoristas!
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Ricardo Quinas

A 5615 a arrancar de Fátima com o 510 rumo à capital, Julho de 2013Ricardo Quinas

passageiRos

O Intercidades nº 510 é o primeiro comboio do 
dia a realizar a ligação entre a Guarda e Lis-
boa Santa Apolónia. Diariamente, abandona 

a capital de distrito mais alta do país pelas 7h10, reali-
zando uma série de oito paragens na Beira Alta e ainda 
mais dez paragens na Linha do Norte, antes de dar en-
trada às 11h30 em Santa Apolónia.

O Intercidades nº 510 é já um clássico, mas tem so-
frido várias mudanças nos últimos anos. O horário de 
partida passou das 8h00 para perto das 7h20 em 2007, 
e em 2012 foi antecipado para as 7h10, com a adição 
de mais paragens. Assim, enquanto em 2007 cumpria 
o trajecto em aproximadamente 4 horas e 10 minutos, 
actualmente somam-se mais 10 minutos a esse tempo. 
Não obstante as grandes folgas no horário deste ser-
viço, é vulgar actualmente registarem-se atrasos de 10 
ou mesmo 20 minutos, fruto dos vários afrouxamentos 
existentes na Beira Alta ou de cruzamentos..

A tracção do Intercidades nº 510 foi delegada para 
as locomotivas 5600 após o ano de 2007, com o horá-
rio concebido na altura para circular em marcha T-200 
com carruagens CoRail. Apesar disso, foi vulgar ver as 
locomotivas 2600 até ao seu afastamento de serviço e 
mesmo carruagens Sorefame em dias de maior procura, 
limitando-o a 160 km/h de velocidade máxima.

Poucos	anos	mais	tarde,	com	o	objectivo	de	flexibi-
lizar a frota e devido aos ganhos residuais de tempo da 
marcha	a	T-200,	a	CP	decidiu	posteriormente	flexibilizar	
o horário, mantendo a marcha prevista a T-200 mas com 
o horário perfeitamente adaptado à limitação a 160 km/h. 
Assim, este serviço passou desde então a contar sobre-
tudo com carruagens Sorefame, situação que ainda se 
mantém actualmente, num número que é habitualmente 
de quatro unidades, mas que pode chegar às oito, em 
particular aos Sábados, para levar de volta para Lisboa, 
o material em vazio do dia anterior.

Quer seja pela hora, quer seja pela luz, a Linha da 
Beira Alta está longe de ser o local ideal para registar 
este	 comboio	 em	 fotografia.	 É	 na	 Linha	 do	Norte	 que	
mais facilmente pode ser capturado, em especial no pe-
ríodo de Inverno, em que a luz é em geral mais favorável.

inteRCidades 510 
guaRda – lisboa-sª. apolónia

Partida: 7h10
Chegada: 11h30
Tempo de percurso: 4h20
Distância percorrida: 387,2 km
Tipo de marcha: T-200
Tipo de locomotiva: CP 5600
regime de frequência: Diário
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Atrasada, a 5618 leva o 510 pelas curvas de 
Paialvo, Agosto de 2013

5602 a rebocar um 510 bem composto, 
aproximando-se de Pombal, Fevereiro de 2012 

Um 510 em dose dupla após dia de greve, à entrada de Alfarelos, Dezembro de 2012

IC 510, comandado por uma 2600, atravessa uma das pontes sobre a Albufeira da Aguieira, em Fevereiro de 2007

Ricardo Quinas

João JoaquimNuno Miguel

João Cunha
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Existem modelos comerciais 
equipados de origem com instalação 
eléctrica para a iluminação interior, 
necessitando apenas da colocação 
de pickups de corrente nos bogies, 
assim como existem modelos co-
merciais que já trazem a iluminação 
interior instalada de fábrica, poden-
do ser accionada por uma função do 

descodificador	 (um	 exemplo	 será	 a	
automotora Renfe TRD 594, modelo 
da Electrotren). No entanto, a maio-
ria dos modelos antigos (e mesmo 
actuais) não vêm preparados para 
tal.

O objectivo deste artigo é apre-
sentar e explicar uma das formas 

possíveis de se montar uma insta-
lação de iluminação interior. Para 
ajudar na demonstração será utili-
zado um modelo de carruagem bem 
conhecido dos entusiastas ferrovi-
ários, uma CoRail SNCF da LIMA. 
A escolha deste modelo não é por 
acaso, pois este tem a vantagem de 
o tejadilho ser uma peça amovível e 

que facilita o trabalho, embora os 
mesmos procedimentos possam 
ser aplicados aos mais diversos 
modelos.

Além da instalação de ilumi-
nação interior, neste artigo será 
também explicado como colocar 
luzes nos faróis de cauda (o mo-
delo utilizado para demonstração 
permite-o facilmente) e, recorren-
do	à	utilização	de	um	descodifica-
dor,  accioná-las remotamente por 
intermédio de funções. 

IlumInação IntERIoR dE caRRuagEns 
com utIlIzação dE um dEscodIFIcadoR dIgItal

Sérgio Santos

A iluminação interior de 
carruagens é certamen-

te um tema pertinente 
no modelismo ferroviário. Actual-
mente, os modelos são cada vez 

mais detalhados, quer no exterior, 
quer no interior, encorajando a 

colocação de passageiros no 
seu interior, consequentemente 

levando à inclusão de iluminação 
interior.

Sérgio Santos

João Joaquim

Automotora renfe TrD 594 equipada com iluminação interior de fábrica, 
accionada por função auxiliar do decoder
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Será ainda mostrado como for-
necer a corrente da iluminação às 
carruagens seguintes recorrendo à 
utilização de engates  próprios para 
passagem de corrente. Em alternati-
va a esta solução, poder-se-ia optar 
pela	colocação	de	um	descodificador	
em cada carruagem e ligá-las inde-
pendentemente entre si  e sem a 
necessidade dos engates de passa-
gem de corrente. Contudo, esta op-
ção tem um custo bastante elevado 
face	à	opção	de	um	descodificador	e	
utilização de engates de passagem 
de corrente.

Para controlo da iluminação é, 
ainda, possível usar as funções auxi-
liares	do	descodificador	da	locomoti-
va que rebocará a composição, 
através da utilização dos engates 
de passagem de corrente entre a 
locomotiva e a primeira carruagem 
da composição. No entanto, esta 
situação implicará que as locomo-
tivas escolhidas  para a tracção 
da composição estejam equipa-
das com engates de passagem de 
corrente, limitando o tipo de trac-
ção que pode ser usado de entre 
o parque de material da colecção 

pessoal de cada um. De notar que 
este tipo de engate requer a existên-
cia de caixa NEM para a sua coloca-
ção e que este tipo de engates não 
funciona muito bem se a caixa NEM 
estiver ligada directamente ao bogie 
da locomotiva (ou seja, sem cinemá-
tica).

Devido as estas limitações é pre-
ferível apostar-se na colocação um 
descodificador	numa	das	carruagens	
e optar pela passagem de corrente 
às carruagens seguintes por inter-
médio de engates de passagem de 
corrente. O gasto extra de um de-
coder (que pode ser o mais básico, 
desde que tenha uma ou duas fun-
ções auxiliares) é plenamente justi-

ficado	dada	a	liberdade	que	permite	
(além de que se poupará pelo menos 
num par de engates de passagem de 
corrente).

A instalação de iluminação inte-
rior e faróis de cauda serão divididos 
em quatro fases. A primeira fase con-
sistirá na colocação da iluminação 
interior e da iluminação dos faróis 
de cauda na carruagem e a segunda 
fase consistirá na digitalização que 
possibilita o comando independente 
do acender e apagar da iluminação 
interior e dos faróis de cauda. Na 
terceira será explicado como a car-
ruagem	 que	 tem	 o	 descodificador	
pode fornecer corrente à carruagem 
adjacente (este processo pode ser 
repetido por mais carruagens) e a 
quarta fase mostrará como colocar 
os pickups nas bogies para captação 
de corrente.

Fase 1 – Iluminação

Após retirar-se o tejadilho é ne-
cessário	 verificar	 se	 existe	 espaço	
suficiente	tanto	para	a	colocação	da	
iluminação bem como para a colo-
cação do decoder num dos topos da 
carruagem.

Para a iluminação interior é uma 
boa	 opção	 a	 utilização	 de	 fitas	 de	

Carruagem Corail SNCF - versão Lima

Tejadilho do modelo a intervir já retirado
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LEDs (alimentadas a 12V) que são 
relativamente comuns de encontrar e 
comprar.	Estas	fitas	têm	a	vantagem	
de se puderem ajustar (são maleá-
veis) e colar ao interior do tejadilho, 
obtendo-se uma iluminação bastante 
natural. Têm ainda as vantagens de 
serem fáceis de instalar (basta ligar-
-lhes	 dois	 fios)	 e	 de	 não	 emitirem	
calor em excesso, ao contrário das 
lâmpadas.

Como	 estas	 fitas	 podem	 conter	
mais de uma centena de LEDs e per-
mitem o seu seccionamento (sendo 
os locais para o corte indicados na 
própria	fita),		uma	só	será	suficiente	
para a iluminação de até uma de-
zena	 de	 carruagens.	A	 fita	 utilizada	
para a demonstração deste artigo, 
por exemplo, permitia secções de 
três LEDs no mínimo. 

Não será necessário usar uma 
fita	com	o	comprimento	total	da	car-
ruagem pois tal seria um desperdí-
cio. Assim, a forma mais económi-
ca	 de	 o	 fazer	 será	 seccionar	 a	 fita	

de LEDs em pequenos troços que 
caibam nos espaços com plástico 
transparente. No caso da carruagem 
utilizada nesta demonstração, basta 
usar dois troços de seis LEDs cada.

Como	a	 fita	 de	 LEDs	é	 autoco-
lante, é possível a colagem directa-

mente no interior do tejadilho. Neste 
exemplo, os dois troços foram ali-
nhados com as aberturas existentes 
na carcaça da carruagem. Uma vez 
que são utilizados dois troços inde-
pendentes, os mesmos necessitam 
de ser ligados electricamente entre 
si. Dado que se está a trabalhar com 
LEDs, é importante ter atenção às 
polaridades.

Uma	vez	colocadas	as	fitas	de	
LEDs, falta colocar as luzes dos fa-
róis de cauda. No caso de preten-
dermos que a composição tenha 
luzes de cauda funcionais, é conve-
niente que estas sejam instaladas 
na carruagem onde seja colocado o 
descodificador,	por	forma	a	facilitar	
a ligação eléctrica. 

Para se aceder aos faróis de 
cauda normalmente é necessário 
desmontar totalmente a carruagem. 
Na carruagem utilizada para exem-
plo, as luzes de cauda são círculos 
de plástico vermelho translúcido, 
que permitem ser iluminados por 
dentro. Para tal basta utilizar dois 

LEDs vermelhos de 3 mm – se forem 
de cabeça redonda bastará limar as 
suas cabeças para que a sua cola-
gem seja melhor – soldando-os em 
paralelo. Os LEDs podem ser cola-
dos directamente com cianoacrilato  
no plástico dos faróis de cauda. Nos 
pinos positivos (mais longos) deve-
rá ser soldada uma resistência de 1 
kΩ	para	limitar	a	corrente	que	chega	

Exemplo de fita de LEDs e respectivos fios de ligação

Indicação de onde seccionar uma fita de LEDs

Fitas de LEDs já coladas no tejadilho

Alinhamento das fitas de LEDs com as aberturas
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aos LEDs (resistências inferiores 
não evitarão o excesso de corrente 
que queimará os LEDs e resistên-
cias superiores diminuirão o brilho 
dos LEDs).

Fase 2 – Digitalização

Como se pretende comandar as 
luzes independentemente, torna-se 
imprescindível a utilização de um 
descodificador.	 Como	 já	 referido,	
qualquer	 descodificador	 com	 duas	
funções bastará para este exemplo. 
Na demonstração apresentada, foi 
utilizado	 um	 descodificador	 básico	
com duas funções extra disponí-
veis,	 sendo	a	 função	1	o	 fio	 verde	
e	a	 função	2	o	fio	violeta.	Como	foi	
escolhida a função 1 para ligar/des-
ligar	a	iluminação	interior,	o	fio	verde		
do	descodificador	 foi	 ligado	ao	pólo	
negativo	da	fita	de	LEDs	e	o	fio	azul	
(comum) ao pólo positivo, sendo in-
cluída uma resistência de protecção 
para ajustar a intensidade de luz pre-
tendida. Neste caso, e após várias 
experiências a iluminação mais ade-
quada foi obtida utilizando um resis-
tência	 de	 1,5	 kΩ.	 O	 descodificador	
foi colocado no topo da carruagem 
onde as luzes de cauda funcionais 
estão instaladas, de forma a permi-

tir um acesso mais fácil. As luzes de 
cauda são operadas pela função 2 
e, como tal, os pinos negativos dos 
LEDs vermelhos (os mais curtos) fo-
ram	ligados	ao	fio	violeta	e	os	pinos	
positivos (onde está a resistência) ao 
fio	azul	do	descodificador.

Fase 3 – Engates com trans-
missão de corrente

Como normalmente uma compo-
sição é composta por mais do que 
uma carruagem, torna-se necessá-

rio instalar iluminação em todas e 
garantir que lhes seja fornecida a 
energia necessária. Uma forma sim-
ples e relativamente económica, que 
permite que todas as carruagens 
sejam comandadas em simultâneo 
pelo	 	 	 descodificador,	 será	 através	
de engates transmissores de cor-
rente. Das várias opções disponíveis 
pelas diversas marcas de modelis-
mo ferroviário, a referência 5048 da 
Viessmann são os recomendados. 
São similares, e portanto compatí-
veis, com os PROFI da Fleischmann 
e cada embalagem contém um par 
de engates com transmissão de cor-

Colocação e colagem dos LEDs para os faróis de cauda

Descodificador já colocado e iluminação preparada
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rente através de dois pinos, o que 
para este exemplo será muito útil. 
Na carruagem com decoder deverá 
ser colocado um engate condutor de 
corrente – no topo contrário às luzes 
de cauda funcionais – e outro na 
segunda carruagem. Quantas mais 
carruagens existirem, mais pares de 
engates serão necessários.

A	passagem	dos	fios	é	feita	atra-
vés da parte inferior da carruagem, 
aproveitando o espaço lateral da 
cinemática, saindo pelo topo supe-
rior da carruagem. Convém deixar 
alguma	folga	nos	fios	para	o	engate	
poder movimentar-se livremente. À 
outra	 extremidade	 dos	 fios	 devem	
soldar-se	a	um	topo	da	fita	de	LEDs.	
Convém mais do que nunca ter aten-
ção com as polaridades, pois terão 
de ser as correctas com o engate da 

carruagem seguinte (é aconselhá-
vel	marcar	os	fios	para	evitar	enga-
nos).

Fase 4 – Captadores de cor-
rente

No que diz respeito à capta-
ção de corrente a partir dos carris, 
existem duas opções: construir ar-
tesanalmente os captadores de 
corrente ou comprar um modelo co-
mercial. A escolha será uma ques-

tão pessoal, pois dependerá do peso 
que o trabalho necessário para criar 
de raiz os adaptadores implica face 
aos modelos comerciais existentes e 
que não têm um preço elevado além 
de serem soluções robustas. Uma 
boa opção será a referência 50707 
da ESU. A embalagem traz oito cap-
tadores, sendo que se pode colocar 
um ou dois por bogie, dado que cada 
captador	fica	em	contacto	com	ape-
nas um eixo.

Contudo, antes de se colocarem 
os captadores nos bogies, é neces-
sário passar para a parte inferior da 
carruagem	 os	 dois	 fios	 da	 alimen-
tação	do	descodificador	 (um	par	de	
fios	 por	 cada	 bogie).	 Como	 os	 fios	
originais	 do	 descodificador	 são	 de-
masiado grossos para atravessar 

os orifícios dos bogies é necessário 
alterá-los ou substitui-los por furos 
com 0,05 mm2.

Resta	a	 fixação	dos	captadores	
aos bogies, podendo ser feita atra-
vés da sua colagem directamente 
nos bogies. Posteriormente é neces-
sário	soldar	os	fios	de	alimentação	(é	
necessário cuidado na ligação dos 
fios	entre	ambos	os	bogies	para	que	
não existam curto-circuitos). 

Na carruagem utilizada existiam 
dois pequenos pinos no centro dos 
bogies que serviam perfeitamente 
para encaixar os captadores, bas-
tando apenas efectuar dois furos 
com um mini-berbequim na placa de 

circuito impresso destes. Após esta 
operação, bastará encaixar e colar 
os captadores com cola de cianoa-

Engate transmissor de corrente - 
refª 5048 da viessmann

Colocação do engate transmissor de corrente Soldadura dos fios do engate

Captadores de corrente 
refª 50707 – ESU
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crilato. A utilização de apenas um 
captador por bogie implicará que um 
eixo captará corrente, situação que 
poderá implicar uma intermitência na 
iluminação por falta de corrente mo-
mentaneamente. É recomendável a 
colocação de um segundo captador 
por bogie. 

Conclusão

As operações anteriormente des-
critas podem ser repetidas em mais 
carruagens, sendo que não é neces-
sária a instalação de um decoder por 
carruagem,	assim	como	é	suficiente	
a colocação de luzes de cauda ape-
nas na primeira carruagem. Desta 
forma consegue-se ter iluminação 
nas carruagens independentemente 
da tracção utilizada, ganhando-se 
total autonomia ao se poder utilizar 
qualquer locomotiva com a compo-
sição formada. É, também, fácil a 
inclusão ou retirada de uma carrua-
gem (que não a primeira)  da compo-
sição uma vez que não é necessária 
qualquer alteração da instalação ou 
de	 fios	 que	 comuniquem	 entre	 as	
carruagens. 

Iluminação interior acesa

Iluminação interior e luzes de cauda acesas

Captadores de corrente colocados nos 
bogies

Iluminação interior acesa em duas carruagens
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Decorreu nos dias 
15 e 16 de Março 
a segunda edição 

da Exposição de Modelismo 
Ferroviário de Santarém, sen-
do esta exposição realizada 
nas instalações do Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de 
Santarém.

Tal como na edição do ano 
passado, a exposição de San-
tarém teve a particularidade 
de reunir modelistas de Norte 
a Sul de Portugal, assim como 
a presença de modelistas es-
panhóis. A organização, uma 
vez mais, esteve a cargo de 
Ricardo Santos, Rui Ferreira 
e Natacha Santos.

A maquete apresentada tinha 
a forma de um O, embora não 

chegasse a estar fechada,  
tendo	 ainda	 duas	 ramifica-
ções sensivelmente a meio.  
A maquete era constituída por 
diversos módulos que respei-
tavam as normas Maquetren, 
sendo alguns em via dupla e 
outros em via única. 

Sem desprimor para os res-
tantes módulos, o módulo 
apresentado por Rui Ferrei-
ra com uma réplica da ponte 
de Salir (PK 115 da Linha do 
Oeste) merece um destaque 
face à qualidade da sua con-
trução (totalmente artesanal) 
e ao efeito visual que apre-
sentava. 

Mas a grande novidade este 
ano prendeu-se com a forma 
como foi gerida a exploração 

2ª ExPosIção dE 
modElIsmo FERRovIáRIo dE santaRém

João Joaquim

Vários

Fernando Joaquim

João Joaquim
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das circulações. Pela primeira vez numa ex-
posição em Portugal, a circulação dos com-
boios	esteve	sujeita	a	um	horário	pré-defini-
do, sendo que os chefes de estação tinham 
de dar avanço aos comboios sempre com 
base no cumprimento do horário estipulado e 
após	confirmação	de	canal	livre.	Em	caso	de	
atraso numa composição, a circulação tinha 
de ser repensada tal como acontece na reali-
dade, de forma a não prejudicar os comboios 
que circulavam à tabela mas conseguindo 
que o comboio atrasado continuasse a sua 
viagem. 

Uma vez que a maquete era aberta, nas es-
tações terminais era necessários proceder 
à manobra de inversão das locomotivas, tal 
como na realidade. A inversão das locomo-
tivas a vapor tinha a particularidade de ser 
necessário deslocá-las em marcha isolada 
até uma estação cujo layout incluia uma bi-
furcação. Também estas marchas isoladas 
constavam dos horários a cumprir pelos che-
fes de estação.

Como duas das estações presentes na ma-
quete tinham ramais associados a elas, foi 
possível estabeler destinos e origens diferen-
tes para a mesma composição. Esta situação 
exigia que os chefes de estação tivessem de 
ter em consideração o envio para o desti-
no assinalado no horário de cada comboio, 
além da sua hora de partida. 

João Joaquim

João Joaquim

João Joaquim



44

modelismo – exposições

De forma a “complicar” um 
pouco a gestão do tráfego fer-
roviário e para evitar alguns 
tempos mortos entre horários, 
existiram vários comboios  ex-
tra	sem	horários	definido.	Es-
tes comboios circulavam sem-
pre que um chefe de estação 
entendesse que havia canal 
livre para seguir até à próxima 
estação. De forma a tornar a 
situação um pouco mais re-
alista, estes comboios eram 
formados por composições de 
mercadorias (encostando nas 
estações sempre que fosse 
necessária a ultrapassagem 
por comboios de passagei-
ros).

Embora este regime de ex-
ploração possa ter passado 
despercebido aos visitantes, 
tornou a missão da explora-
ção mais divertida e activa 
para a equipa que controlava 
as composições.

O comando das composi-
ções foi realizado através de 
comandos Intellibox da Uh-
lenbrock, colocados em cada 
estação. Todo o material cir-

culante motor estava digitali-
zado, existindo inclusivé mo-
delos equipados com som.

As composições que circula-
ram durante os dois dias fo-
ram bastante variadas. Não 
houve qualquer restrição 
quanto ao tipo e à nacionali-
dade do material. A única re-
gra imposta foi de no sábado 
apenas circularem comboios 
que na realidade tivessem cir-
culado até aos anos 80, inclu-
sivé; e no domingo circularem 
composições mais modernas, 
dos anos 90 (inclusivé) para 
cima. 

Foi, assim, foi possível ver 
cruzar composições portu-
guesas com composições 
espanholas, alemãs e fran-
cesas, traccionadas tanto por 
locomotivas a vapor, como 
diesel ou eléctricas. No fun-
do, cada modelista elegeu os 
seus comboios preferidos e 
disfrutou da sua circulação na 
companhia de amigos e co-
nhecidos, um dos objectivos 
principais nos encontros e ex-
posições de modelismo.

Fernando Joaquim

Fernando Joaquim

Fernando Joaquim

José Sousa
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Fernando Joaquim

Fernando Joaquim Fernando Joaquim

Fernando Joaquim

José Sousa



A 0464 com o regional Lagos 
– Faro, à passagem pela 
zona do Patacão em 2012

Pedro André

spotting
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Railway 
PoRtRaits

Com origem em Itália, surge 
mais uma publicação de âmbito 

ferroviário disponível online no site www.
railwayportraits.com. Esta nova revista dá 
maior	 realce	 às	 fotografias	 em	 detrimento	
do texto e pretende abranger o panorama 
ferroviário desde o Japão até Portugal. O 
primeiro número está já disponível.
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De França chega-nos também 
o lançamento de mais uma 

revista ferroviária em formato digital, 
encontrando-se já  disponível em www.
trainsdumidi.com

http://www.railwayportraits.com/
http://www.railwayportraits.com/
http://www.trainsdumidi.com/
http://www.trainsdumidi.com/



