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CP oferece viagens em Urbanos do Porto

A CP está a oferecer 130 mil viagens de ida e volta nos comboios 
Urbanos do Porto, através de vouchers distribuídos em algumas das 
principais cidades abrangidas pela rede - Porto, Braga, Aveiro, Gaia, 

Ermesinde e Rio Tinto.
A CP está ainda a oferecer 1000 assinaturas mensais nos serviços 
Urbanos para novos clientes, que poderão usufruir do desconto na 

aquisição da 2ª mensalidade.

ANtes & depois

Janeiro de 2009
Julho de 2014

vilA Azedo
RAmAl de mouRA

© Pedro André
© Pedro André

25% de desconto em assinaturas mensais 
para jovens até 25 anos

A CP alargou agora o desconto de 25% para jovens até aos 25 anos, 
às assinaturas mensais nos comboios Urbanos, Regionais e ainda 
nos comboios Intercidades através do Flexipasse, agora disponível 

em todos os eixos do referido serviço.
A promoção é obtida apenas mediante apresentação de um 

documento de identificação na aquisição do bilhete.
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Uma BB 67400 avança para a 
ponte sobre o Rhone, à saída 
de Lyon Perrache, com um 
comboio para Roanne, Agosto 
de 2006

João Cunha
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Eis chegada mais uma edição 
da Trainspotter, a 51ª. Tal como 
em edições anteriores está hoje 

em destaque uma locomotiva francesa, a 
BB67400. França vem sendo de há muito 
uma referência para o caminho de ferro 
em Portugal daí não ser de estranhar 
o destaque dado a material ferroviario 
francês em publicações Portuguesas. 

Neste editorial, porém, queremos de-
bruçar-nos sobre duas notícias desenvol-
vidas no interior da revista. A primeira o 
cancelamento da viagem da RENFE ao 
Douro com uma composição Talgo VII 
em serviço turistico no âmbito do progra-
ma “Bed & Breakfast”. A segunda sobre 
o trabalho que vem sendo desenvolvido 
pelo Museu Nacional Ferroviario na pre-
servação de material ferroviario Portu-
guês e de que nesta edição damos conta 
de mais duas actividades, a transferência 
de algum material motor e automotor no 
Entroncamento e a mudança de lugar 
de algumas das locomotivas a vapor 
que desde há anos apodrecem em Gaia. 

Comecemos pelo comboio da RENFE 
ao Douro. Como foi em devido tempo 
noticiado na Trainspotter veio a Portugal 
uma composição Talgo VII por ocasião da 
final da Champions League. A circulação 
desta composição em Portugal foi autori-
zada ao abrigo duma autorização espe-
cial com carácter de excepção e com vá-
rias restrições. Tais cautelas deveram-se 
a não ter sido feito o processo de homolo-
gação devido e que todo o material motor, 
rebocado de passageiros ou mercadorias 
e automotor tem que cumprir para poder 
circular na Rede Ferroviária Nacional. 
Mais do que a regulamentos ferroviários, 
o processo de homologação de material 
circulante é algo normado legalmente por 
legislação Europeia transporta para o or-
denamento jurídico Português. Vejam-se 
a este propósito a Directiva 2001/16/CE 
de 19 de Março, a sua transposição Por-
tuguesa levada a cabo pelo Decreto-Lei 
75/2003 de 16 de Abril e o Regulamento 
18/2000 do INTF de 31 de Julho. Ainda 
que possa ser argumentada a legalidade 
de serem concedidas autorizações pon-
tuais para a circulação de Talgos VII em 
Portugal sem passarem por um completo 

processo de homologação, será avisado 
proceder-se desta forma? Se sim então 
todas as normas existentes para homo-
logação de material são superfluas e, a 
bem da poupança de tempo e dinheiro 

devem ser abolidas. Se não, pois o que 
cumpre fazer é obrigar à homologação 
devida dos Talgos VII. A nossa posição é 
a de que não, os processos de homologa-
ção não são dispensáveis e, aliás, a expe-
riência indica-nos que a própria REFER é 
de idêntico parecer dado requerer sempre 
um processo de homologação para todo 
o restante material Espanhol destinado a 
circular em Portugal. Vejam-se os trâmi-
tes levados a cabo num passado recente 
por diversas séries de vagões de merca-
dorias, a homologação das automotoras 
592 ou o das automotoras 592.2 actual-
mente em curso e que incide não apenas 
sobre os sistemas alterados, nomeada-
mente Convel e Rádio-Solo mas também 
sobre elementos originais das automoto-
ras como sejam os freios ou a sua circula-
ção em condições degradadas sendo fei-
tos para esse fim os respectivos ensaios. 
Um problema comum com material mo-
derno são as interferências electromag-
néticas, algo que só pode conhecer-se 
em pormenor sendo realizados os devi-
dos ensaios que requerem o uso duma 
unidade devidamente instrumentada e 
a avaliação da sua interacção com a in-
fraestrutura e os demais comboios. Pese 
embora poder até certo ponto replicar-se 
em laboratório os efeitos electromagnéti-
cos dum dado material só a efectiva com-
provação pode dar dados absolutamente 
fiáveis. Demonstra-nos a experiência que 
estas interferências acontecem e normal-
mente não é sequer óbvia a sua origem 
nem a forma como se resolve. Sendo 
que o exemplo do electromagnetismo é 
apenas isso, um exemplo, entre tantos 
outros possiveis, tantos quantos sistemas 
tem um veiculo ferroviario que intera-
gem com outros componentes do siste-
ma ferroviario e com o meio envolvente. 

Em resumo; É louvável a intenção da 
RENFE de promover um produto turístico 
ferroviario e, principalmente, congratu-
lamo-nos que queira trazê-lo a Portugal. 
Mas não há motivos para obviar a um 
processo de homologação que existe por 
motivos muito válidos relacionados com 
o bom funcionamento de todo o sistema 
ferroviário e a não agressão do sistema 

ferroviário à envolvente e vice-versa. 

A segunda notícia a que queremos dar 
destaque neste editorial tem a ver com 
o Museu Nacional Ferroviário. Damos 
conta na página 10 da transferência do 
material mais valioso do espólio do MNF 
para as antigas oficinas de vapor, edificio 
coberto e recentemente reabilitado para 
este fim. É uma medida louvável e que 
se destina a proteger o material em con-
dições superiores àquelas actualmente 
existentes na rotunda onde se encontra 
exposto. Antes, na página 6, damos conta 
da operação levada a cabo pela CP que 
pretende mudar seis locomotivas em es-
tado de avançada degradação duma li-
nha que ameaça ruína para outra onde o 
material ficará em maior segurança. Pese 
embora ser levada a cabo pela CP esta 
operação não ocorreria sem o impulso 
que o labor do Museu Nacional Ferroviá-
rio vem dando à preservação da memória 
ferroviária Portuguesa. Em tempos não 
muito recuados o material seria sumaria-
mente demolido. Hoje em dia há a preo-
cupação de preservar o que vale a pena 
preservar e, do material que efectiva-
mente será demolido, tirar as peças que 
podem ser usadas como sobressalentes 
para as locomotivas a vapor actualmen-
te preservadas em estado de marcha. 

A actividade do MNF nos últimos anos 
tem sido louvável e os resultados estão 
à vista. Diverso material tem sido recu-
perado e protegido sendo o expoente 
máximo deste trabalho a recuperação 
da composição do antigo Comboio Pre-
sidencial, projecto tantas vezes pensado 
ao longo dos últimos 25 anos mas que 
só agora foi materializado. A equipa que 
está à frente dos destinos da Fundação 
do Museu Nacional Ferroviário é credora 
dos elogios e agradecimentos de todos 
os que se interessam, mais do que ape-
nas por caminhos de ferro também por 
património industrial e, em geral, pela 
nossa história colectiva. O editorialista 
expressa os seus de forma muito simples. 

Senhores do Museu Nacional Ferrovi-
ário! O Engenheiro Ginestal Machado, lá 
onde se encontre, está certamente orgu-
lhoso de vós e dos vosso trabalho. Para-
béns e continuai o que tão bem vindes 
fazendo, tanto e em tão pouco tempo, 
muito mais do que alguma vez na histó-
ria ferroviária nacional. Um URRAI a vós!

Ricardo Monteiro
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cp ResgAtou 
locomotivAs 
A vApoR de 
gAiA

Passaram mais de 20 anos às 
intempéries, imobilizadas no 

mesmo local, as seis locomotivas 
históricas a vapor de Gaia, que 
deixaram de operar na região norte 
em meados da década de 70. 

São exemplares de diferentes 
séries, três deles únicos. É o caso 
da locomotiva tender 282, perten-
cente a uma série de seis unidades 
construídas em 1910 pela empre-
sa Henshel & Sohn, da locomotiva 
tender 294, pertencente também 
a uma série pujante de seis uni-
dades construídas em 1913 pela 
mesma empresa e da locomotiva 
tender 701, representante de uma 
série de dezanove unidades cons-
truídas em 1912 pela empresa 

Schwartzkopff. Todas elas vão ser 
preservadas em modo estático no 
Museu Nacional Ferroviário, assim 
é o que está nos planos do museu.

Menos sorte terão as restantes 
três. A CP tentou vendê-las recen-
temente a particulares, nomeada-
mente a associações de entusias-
tas dos caminhos-de-ferro. Entre 
elas encontram-se duas locomo-
tivas tanque da série 0180, mais 
concretamente a 0184 e 0190, 
pertencentes a uma série de dez 
unidades, existindo ainda quatro 
exemplares – os outros dois esti-
veram até há pouco tempo em es-
tado de marcha, deignadamente a 
0186 e 0187. A última locomotiva 
do grupo é a 072, pertencente a 
uma série de 28 unidades, existin-
do outros dois exemplares da série 
preservados, designadamente as 
locomotivas 070 e 094. Sem gran-
des perspectivas de futuro, acaba-
rão provavelmente demolidas.

Esta operação de mudança de 
linha demorou quase uma sema-
na e teve como objectivo prevenir 
uma potencial queda destes veícu-
los sobre uma via pública recente-
mente construída na parte inferior 
do talude que delimita a estação.

Iniciou-se no dia 27 de Outubro a 
operação de mudança de linha das 
locomotivas a vapor que, desde o 

inicio da década de 90, se encontravam 
parqueadas na última linha da estação de 
Vila Nova de Gaia, numa zona conhecida 
como o “areal”.

© Gil Monteiro

BReves

João Cunha

CP AUMEnTA PROvEiTOs EM 5,3% 
nO 3º TRiMEsTRE

Na sequência da tendência dos 
últimos trimestres, a CP cres-

ceu globalmente 5,3% nos proveitos 
da sua actividade durante o terceiro 
trimestre de 2014, por comparação 
com igual período de 2013. Este au-
mento foi possível pelo aumento glo-
bal de 3,2% no número de passagei-
ros transportados. 

Em comunicado, a operadora anun-
ciou aumentos da procura no Longo 
Curso de 13%, CP Lisboa de 3%, CP 
Porto de 3% e serviços regionais de 
2%, com os proveitos a aumentarem 
7%, 5%, 4% e 3%, respectivamente.

Como factor determinante está a 
sua nova atitude comercial, cujas me-
tas foram todas excedidas, e ainda à 
paz social que reina na empresa des-
de 2013. A CP deverá por isso fechar 
o ano de 2014 em melhoria dos princi-
pais indicadores face a 2013, quando 
terminou com um resultado operacio-
nal negativo de cerca de 20 milhões 
de euros, ainda assim já em melhoria 
face a 2012 onde tinha sido negativo 
em 37 milhões.



7

Inicialmente previsto para dia 
25 de Outubro, RENFE e CP 
cancelaram em meados de 

Outubro este comboio que faria 
a estreia do conceito na Linha do 
Douro, com um passeio até ao 
Pocinho. Tratar-se-ia da segunda 
visita das composições Talgo VII 
a Portugal, tendo a primeira sido 
por alturas da final da Liga dos 

Campeões, em Lisboa, em Maio 
último.

Dificuldades de promoção no mer-
cado espanhol acabaram por ditar 
a não venda deste produto para 
já, que em solo português estava 
previsto circular com tracção provi-
denciada pelas locomotivas 5600 
no percurso electrificado e 1400 no 
percurso em tracção autónoma. 

Fica assim adiada a estreia des-
te revolucionário conceito na Linha 
do Douro. É de crer, no entanto, que 
um novo passeio veja a luz do dia 
em breve, tendo em conta o interes-
se que a RENFE já por diversas ve-
zes manifestou de integrar Portugal 
na sua crescente rede de passeios 
turísticos que oferece aos seus 
clientes.   

© João Cunha

BReves

Pedro André

REqUALiFiCAçãO dAs 
EsTAçõEs dE CUBA E viLA 

nOvA dA BAROniA

A REFER lançou um concurso 
público no início do mês de 

Outubro, tendo em vista a requalifica-
ção das estações de Cuba e de Vila 
Nova da Baronia, situadas na Linha 
do Alentejo. As obras englobam a 
substituição das travessas de madei-
ra por travessas de betão e também 
a colocação de carril em barra longa 
soldada.

O concurso tem o valor de 400 mil 
euros e o prazo definido pela REFER 
para a conclusão das obras após o   
inicio das mesmas é de 90 dias.

ELECTRiFiCAçãO dO 
PORTO dE AvEiRO AvAnçA

A electrificação do Porto de Aveiro, que estava em suspenso 
desde a própria construção do ramal, está no terreno. O ra-
mal, que tem tido um movimento de mercadorias muito assi-

nalável e em crescimento, deixará por isso de obrigar os operadores a 
recorrerem à tracção diesel, algo particularmente útil para a CP Carga, 
único operador a servir regularmente o porto de Aveiro e que tem solu-
ções operacionais muito mais eficientes utilizando a tracção eléctrica.

A administração do Porto de Aveiro espera que o movimento ferro-
viário aumente mais 20% com a simples adição da tracção eléctrica, 
sendo de relevar que ao mesmo tempo desaparecerá parte da pres-
são ambiental que a tracção diesel exercia no atravessamento do ca-
nal de São Roque.

Por dois milhões de euros, todo o ramal e linhas de acesso aos ter-
minais portuários terão tracção eléctrica disponível já a partir de 2015. 
Tempo por isso para as últimas fotografias da tracção diesel neste 
local!

© Ricardo Ferreira

comBoio coRReio

tRAiN & 
BReAkFAst Adiou 

estReiA No douRo



Fim de liNhA pARA 
mAis duAs 1960

comBoio coRReio

8

As locomotivas 1963 e 
1971 não devem voltar 
a circular. Na sequên-

cia de um acidente na estação 
de Gaia, em Setembro último, e 
cujos contornos estão ainda por 
revelar publicamente, as duas lo-
comotivas viram-se acidentadas 
numa composição que contava 
ainda com uma locomotiva 1900. 
As locomotivas, que iriam seguir 
a Contumil para abastecimento, 
acabaram por ficar danificadas 
numa das suas frentes, ao passo 
que a locomotiva 1900 se esca-
pou do incidente sem qualquer 
dano.

Não sendo estragos de enorme 
monta, os estragos provocados 
em locomotivas destinadas ao 

abate próximo acaba por as con-
denar. Os estragos na caixa são 
suficientes para desaconselhar 
reparação.

A solução para rentabilização 
do potencial quilométrico que 
estas locomotivas ainda dispu-
nham pode ser a transferência de 
alguns órgãos para locomotivas 
entretanto retiradas de serviço e 
que, com eles, poderiam voltar a 
andar.

Para já, a locomotiva 1964 foi 
recuperada para serviço comer-
cial após passar vários meses 
abandonada em Contumil, aju-
dando assim o parque diesel 
afecto a Contumil a assegurar 
todo o tráfego que tem a cargo, 
por conta da CP Carga.

BReves

CP CARGA vEndE MAis vAGõEs

A CP Carga colocou à venda mais 
um lote de material ferroviário, 

com destaque para vagões sem utili-
zação, destinados a sucata, e que cor-
responde a um total de 114 milhões de 
toneladas de material.

Ao todo são 84 vagões e várias de-
zenas de bogies, rodados e adaptado-
res para porta-contentores que estão 
à venda. As propostas foram apresen-
tadas até 20 de Outubro, e a empre-
sa procura até ao início de Novembro 
tomar a decisão sobre a adjudicação 
do material ferroviário, como forma de 
realizar receitas extraordinárias que 
ajudem a equilibrar as contas da em-
presa, ainda deficitárias.

João Cunha

© Ricardo quinas

João Cunha

CP CARGA E EMEF vãO A LEiLãO EM 2015

O governo incluiu no Orçamento de Estado a previsão de privatização de CP 
Carga e EMEF. O Estado pretende assim encaixar uma verba significativa 

com a alienação destas duas empresas do universo CP. No caso da CP Carga, a 
sua presença no programa de privatizações já começa a ser uma tradição, ao pas-
so que a EMEF se estreia. As operações devem ser concluídas até ao final do ano 
de 2015.

© João Cunha
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Pedro Mêda

TALUdEs nA LinHA dO dOURO

A REFER concluiu mais um in-
vestimento que visa reforçar a 

segurança da circulação ao longo da 
Linha do Douro. 

Esta acção de estabilização de 
taludes incidiu sobre dois locais si-
tuados no troço Régua – Pocinho, 
mais especificamente entre os PK 
124,500 e 124,700 e os PK 125,460 e 
125,810. A empreitada orçada em 1,9 
milhões de euros foi realizada pelas 
empresas Obrecol, SA e Fernandes 
& Remelhe, Lda. Além da instalação 
de uma rede metálica de protecção 
ancorada ao maciço rochoso, desta-
ca-se a construção de um túnel falso. 
Este, dada a sua dimensão e impacto 
na paisagem, foi alvo de uma inter-
venção paisagista, tendo sido reves-
tido com vegetação e xisto.   

pRimeiRo 592.2 já 
chegou A poRtugAl

© valério santos

Chegou no passado dia 
14 de Outubro a Por-
tugal o primeiro 592.2, 

proveniente de Redondela. Trata-
-se da unidade 592.227, e desde 
então tem estado afecta a en-
saios dinâmicos em linha e for-
mação de maquinistas, prevendo 
a homologação que se avizinha e 
o início do serviço comercial des-
tas unidades.

Ao todo, chegarão a Portugal 
catorze destas unidades, que se 
vêm juntar a seis unidades 592 

que vão permanecer em solo lusi-
tano – as restantes unidades se-
rão devolvidas a Espanha. O seu 
serviço estará para já concentra-
do no norte do país, nas linhas do 
Minho e Douro.

Chegado na marcha especial  
92234 de Valença a Contumil, e 
tal como aconteceu com os 592 
de primeira geração, o 592.227 
fez a sua primeira viagem na rede 
ferroviária nacional rebocado por 
uma locomotiva 1400, no caso a 
1437.

Pedro Mêda

sUd ExPREss E nORBRAss nUMA LinHA só

No mundo do modelismo, há uma importante novidade. A Nor-
brass e Sud Express vão ter uma linha de produtos conjunta. 

Na prática, tratar-se-ão de modelos com preço um pouco superior ao 
que é praticado pela Sud Express (mas muito inferior aos preços Nor-
brass), de modelos em resina com detalhes criados em latão.

Para já ainda pouco se sabe sobre a profundidade desta nova linha 
de produtos, sabendo-se apenas que o primeiro produto serão as car-
ruagens Schindler da CP.
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Desde Outubro, o Museu 
Nacional Ferroviário tem 
estado a reunir algumas 

das suas mais notáveis peças de co-
lecção para a exposição permanen-
te, albergada nas antigas oficinas do 
vapor, e que constituem o principal 
edifício do museu. 

Entre as peças expostas, en-
contra-se algumas das mais notá-
veis unidades motoras retiradas de 
serviço nos últimos vinte anos. É o 
caso da locomotiva 1501, a primeira 
locomotiva diesel de linha a circular 
em Portugal, e da automotora Allan 
0304. Nos dois casos, e embora o 
bom estado geral de conservação, 
as unidades não estão aptas a fun-
cionar.

Já presente está também a lo-
comotiva 2551, retirada de serviço 
em 2009. Contrariamente à sua irmã 
mais velha, a 2501, esta locomoti-
va, que é o único exemplar sobrevi-
vente das primeiras locomotivas em 
inox canelado do mundo, não está 
também em condições de circular. 
Adicionalmente, mantém ainda a 
decoração com que terminou a sua 
carreira, com os cabeçotes em ver-
melho.

Os últimos tempos têm aliás sido 
férteis em actividade. Ainda em Ou-
tubro, o museu recebeu a réplica à 
escala 71/4 da locomotiva 1424, nas 
cores originais, destinada a circular 
numa via de 800 metros a instalar no 
complexo do Entroncamento. A loco-
motiva está apta a rebocar cargas 
até 1.500 kg.

Mais informações em:

www.facebook.com/Fundacao.Mu-
seu.Nacional.Ferroviario

Fundação Museu Naciona Ferroviário
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A paisagem ferroviária francesa alberga des-
de há quarenta anos locomotivas tão omni-
presentes e versáteis quanto discretas. As 

locomotivas 67000, declinadas na versão de origem, 
mas também nas sub-séries 67200, 67300 e 67400, 
são as verdadeiras locomotivas todo-o-terreno, com 
prestações boas em praticamente todo o tipo de mis-
sões. 

Filhas da série 67000, cujas primeiras unidades 
começaram o seu serviço comercial em 1963, as BB 
67300 foram entregues 1967 e 1969, seguindo-se a 
partir daí e até 1975 a entrega das BB 67400, versão 
ligeiramente melhorada das 67300 – um pouco mais 
potentes e com equipamentos de tracção um pouco 
diferentes.

Em acentuadíssimo declínio, fruto de compras ex-
cessivas pela parte das actividades de mercadorias 
e infraestruturas da snCF, de compras massivas de 
automotoras para a maioria das linhas não electri-
ficadas e ainda pela perda de quota de mercado da 
snCF no transporte de mercadorias por via-férrea, 
temos agora a oportunidade de desvendar um pou-

co das origens e carreira desta série tão importante 
para caminhos de ferro de referência como a snCF.

Origens

A origem desta série icónica dos caminhos-de-ferro 
franceses está intrinsecamente ligada ao fim da 

tracção a vapor, que se deu no início da década de 1970.

Duas Fret e uma Multiservice, na rotunda descoberta 
de Clermont-Ferrand em Julho de 2011

João Cunha

BB 67400 sNcF 

... Fim de vidA

A cabine de uma 67400, com o aspecto clássico das 
cabines francesas. 

cAvAlos de FeRRo
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Durante cerca de vinte anos, no pós-guerra, a SNCF 
tentou diversas fórmulas em tracção diesel que, no fim, 
deviam significar o fim das velhas locomotivas a vapor. 
Até à chegada das CC 72000, a partir de 1967, as loco-
motivas diesel cumpriam diversos papéis, mas nenhum 
passava pela substituição das mais majestosas e rápi-
das locomotivas a vapor, de performances ainda bastan-
te superiores.

É na década de 60 que se dá o grande avanço na 
“luta” contra o vapor. A SNCF encomendou duas sé-
ries de locomotivas de grande potência assentes em 
bogies de três eixos, dos quais dois eram motores. 
As A1A A1A 68000 e 68500 tomaram conta de alguns 
dos mais pesados comboios circulando em tracção 
autónoma, e os desenvolvimentos que Brissonneau e 
Pielstick apresentaram em sequência deram à SNCF 
o que ela procurava após a aposta em locomotivas de 
grande porte – locomotivas de altas performances, de 
tipo BB (bogies de dois eixos motores), e de dimen-
sões contidas. Com 83 toneladas, estas locomotivas 
podiam chegar a todo o território francês, mesmo às 
mais esquecidas e mal armadas vias francesas. E fa-

ziam-no não com as prestações das locomotivas que 
já por lá circulavam – as BB 66000 e mesmo 63500, 
de potência reduzida – mas com prestações que não 
deixavam ninguém com saudades do vapor.

A história é depois conhecida. À primeira série de 
BB 67000, a SNCF investiu depois nas BB 67300, 
já preparadas para fornecer electricidade às carrua-
gens, e logo de seguida à imensa série de BB 67400, 
ligeiramente mais potentes e com incríveis 232 uni-
dades no parque.

Construídas pela “Brissonneau et Lotz” entre 
1969 e 1975, equipadas com motores diesel SEMT-
-Pielstick de 16 cilindros em V e alcançando os 140 
km/h, esta série perseguiu todas as unidades a va-
por que ainda restavam, caçando-as directamente 
ou permitindo que outras séries, como as CC 72000, 
pudessem ser concentradas em definitivo na sua 
substituição.

Capazes de rebocar comboios rápidos de passa-
geiros, comboios de mercadorias muito pesados (uti-
lização em unidade múltipla foi sempre uma imagem 
de marca da série), comboios regionais em push-pull 
e até suburbanos na região parisiense, haviam nas-
cido as locomotivas mais polivalentes de França, es-
tatuto que ainda hoje não perderam.

Carreira

Existe muito boa literatura, especialmente fran-
cesa, claro, que retrata de forma exemplar a 

carreira destas locomotivas. Como cartão de apre-
sentação, pode-se dizer que não houve praticamente ne-
nhum depósito francês que não as tenha albergado em 
algum momento da carreira.

Presentes de Norte a Sul, de Este a Oeste, estas lo-
comotivas foram conduzidas por praticamente todos os 

67427 com uma composição de velhas carruagens USI, em 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, destinado a Nantes. Agosto de 2005

BB 67402 é uma das quatro BB 67400 que traccionam este 
Gardanne – Fos, à passagem por Miramas em Abril de 2007, 
com 3600t

BB 67405, uma das primeiras, aguarda hora de saída na 
estação de Marselha, rumo a Miramas. Abril de 2007



13

cAvAlos de FeRRo

muitos milhares de maquinistas que serviram e ser-
vem em França desde a sua entrada em serviço, o 
que também indica bem a universalidade e omnipre-
sença destas locomotivas, já que a formação na sua 
condução era uma das formações-base e transver-
sais a toda a rede.

Com um consumo bastante contido, rondando os 
2,5 litros por quilómetro, a série fez da eficiência uma 
bandeira muito sua. A fiabilidade esteve sempre em 
números muito interessantes, sobretudo se atentar-
mos na heterogeneidade das missões que assegu-
ravam, muitas das quais inimigas de motores diesel 
que tipicamente preferem regimes de funcionamento 
mais regulares. Nem estes últimos anos de cortes na 
manutenção podem fazer esquecer anos e anos de 
disponibilidade elevada e baixa taxa de incidências 
devidas ao próprio material motor.

A série vai despedir-se com muitas loco-
motivas em torno dos 6 milhões de quilóme-
tros acumulados, e com a esmagadora maio-
ria da série bem acima dos 4,5 milhões.

Serviços mais
 importantes

Da extensíssima folha de serviços, o 
que há a destacar neste artigo, neces-

sariamente distante, são todos aqueles que 
se revelaram especialmente notados.

Entre a sua estreia e a estreia do “TGV 
Atlantique”, em 1990, esta série assegurou os 
mais impressionantes comboios de passagei-
ros da região Oeste, rumo à Bretanha. Não ne-

cessariamente os mais rápidos, esses preferencialmen-
te rebocados pelas eternas CC 72000, mas os 
de tonelagem mais impressionante. Algo que 
repetiam, aliás, na zona leste, entre Paris e 
Mulhouse.

A carreira destas locomotivas foi construída 
por entre montanhas. Há sobretudo três trajec-
tos que lhes ficam muito bem na lista de méri-
tos.

Em primeiro lugar, a rampa de Sauvages, 
com os comboios Lyon – Bordéus, alguns de-
les sucedendo aos também míticos RTG, as 
automotoras movidas a turbinas aeronáuticas 
que deixaram a cena ferroviária em 2004. Nes-
ta que é uma das rampas mais conhecidas em 
França pelas condições meteorológicas extre-
mas no Inverno e as suas 20 milésimas de incli-

nação, estas locomotivas subiram incontáveis vezes 
quase sempre sem quebrar.

Em segundo lugar, e um serviço que mantêm, 

BB 67420 vai liderar o comboio Lyon – Bordéus, que 
substituiu os RTG. Lyon, Fevereiro de 2004

BB 67426 com um comboio siderúrgico, perto de Clermont-
Ferrand, Julho de 2011

BB 67449 em decoração Fret, num regional Lyon – Briançon! Lyon, 
Agosto de 2006
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as fantásticas montanhas do Maciço 
Central francês, particularmente na li-
nha das Cevennes, que liga Clermont-
-Ferrand a Nîmes. O mítico Cevenol, 
ligando Paris a Marselha (hoje ampu-
tado a Clermont – Nîmes), foi durante 
anos um porta-estandarte da série, 
percorrendo algumas das mais fantás-
ticas paisagens francesas, por entre 
duras subidas com passagens a 1.000 
metros de altitude e estreitos vales de 
tortuosos rios. De tal forma estas loco-
motivas se apropriaram deste cenário 
natural, que é hoje em dia ainda difícil 
pensar no Cevenol com outro tipo de 
material circulante que não as próprias 
67400.

Finalmente, nas categorias de mon-
tanha, os Alpes! A série conquistou 
desde cedo as duríssimas rampas que 
levam o comboio até Briançon, junto 
a algumas das mais reconhecidas estâncias de ski do 
continente. Diante de comboios nocturnos de dezasseis 
carruagens, o som característico destas locomotivas, 
um charmoso assobio que soa a ferrovia dos anos 70, 
ecoa nos amplos planaltos da ascensão dos Alpes, fei-
ta muitas vezes a pouco mais de 30 km/h. Actualmente 
ainda asseguram este serviço, mas devem ser substitu-

ídas muito em breve pelas locomotivas BB 75300 – BB 
75000 transformadas para poderem fornecer energia às 
carruagens e atingir os 140 km/h.

Nas planícies, a série mostrou os seus dotes de ve-
locista sobretudo em três grandes eixos – a que se po-
deriam somar vários outros, onde as electrificações as 
impediram de estar mais tempo, como entre Narbonne e 

BB 67546 termina o seu percurso Tours – Lyon, na via quádrupla entre as 
estações de Part Dieu e Perrache. Agosto de 2006

BB 67556 em 2011 ainda em decoração de origem, junto a outras locomotivas diesel. 
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Cerbère ou entre Bordéus e Toulouse.

Entre Paris e Estrasburgo, pela fa-
mosa linha 4 de Mulhouse e indo até 
Sarreguemines com alguns dos mais 
significativos comboios regionais da 
região, as locomotivas rebocaram mui-
tos expressos de renome. Desde o fa-
moso Expresso do Oriente, nas suas 
viagens anuais até Veneza, passando 
por comboios como Paris – Berlim ou 
até mais recentemente o Paris – Mos-
covo. Acumularam créditos e foram 
sempre especialmente importantes 
para os vários comboios nocturnos que 
atravessavam o leste francês.

Também saindo de Paris, a série foi 
durante anos omnipresente na região 
Norte, particularmente no serviço de 
Boulogne-sur-Mer, de onde saíam os impressionantes 
hovercrafts para Inglaterra, e daí até Calais. Os impres-
sionantes comboios da era pré-Tunel da Mancha exigi-
ram da série algumas das suas melhores prestações da 
carreira, o que as fez resistir neste eixo inclusivamente à 
concorrência de elite dos comboios RTG.

E por último, o mítico Bordéus – Nantes, serviço que 
ainda continua monopolizado pela série. Numa das mais 
importantes ligações transversais de França, as BB 
67400 têm reinado sem contestação desde a sua che-
gada, quando enviaram para a linha de abate muitas 
locomotivas a vapor que resistiam neste domínio ainda 
exclusivo da tracção autónoma. Os imensos comboios 
de alturas de férias ou de fim de semana, mesmo que 
correndo terrenos favoráveis, põem à prova a fiabilidade 
e capacidade da série de prestar um serviço exigente e 
veloz, mesmo com doze ou treze carruagens CoRail a 

cargo.

Ainda nos passageiros, a série reinou 
quase sem concorrência na linha da cha-
mada “Côte Bleu”, entre Miramas e Marse-
lha, junto ao mar, com comboios operados 
em push-pull, e foi também responsável por 
vários comboios da área suburbana leste 
de Paris, de onde só recentemente foram 
arredadas na sequência da chegada de 
composições diesel da Bombardier.

Destaque ainda para os comboios de 
mercadorias. Polivalentes por excelên-
cia, estas autênticas formigas de trabalho 
da rede francesa prestaram todo o tipo de 
serviços. Começaram numa época em que 

o vagão isolado ainda reinava em França, e terminam 
actualmente num país marcado pela exclusividade dos 
comboios-bloco e do declínio do transporte ferroviário de 
mercadorias.

Pelo meio, provavelmente o comboio mais notável 
que asseguraram foi o Gardanne – Fos, carregado de 
bauxita. Com 3.600 toneladas, este comboio era habitu-
almente assegurado por uma unidade múltipla em cada 
ponta do comboio, formando assim uma dupla tracção 
pela cauda. Entretanto o tráfego foi perdido pela SNCF a 
favor da ECR, sua concorrente, mas o comboio figurará 
certamente na história da tracção diesel francesa pela 
fase em que foi assegurado por esta série.

Um outro comboio imponente ligava Lyon a Digoin, 
no centro do país, onde ajudadas por uma CC 72000 à 
cauda as BB 67400 elevavam por duras rampas mais de 

BB 67601 com o mítico Cevenol Nîmes 
– Clermont, em Issoire. Agosto de 2011

Decoração En voyage para esta BB 67400, que ruma a Marselha. Miramas. 
Abril de 2007
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3.000 toneladas de produtos siderúrgicos.

Se é verdade que quase todos os seus muitos ser-
viços restantes se fizeram com grande discrição e por 
vezes perante a quase indiferença de um mundo pouco 
habituado a destacar a regularidade, não sobram dúvi-
das sobre a importância do legado da série. 

Declínio

O declínio desta série é explicado fundamental-
mente por três razões, quase todas comuns ao 

declínio de muitas outras séries em território francês nos 
últimos vinte anos.

Em primeiro lugar, o TGV. Foi a rápida expansão des-
ta imensa rede de serviços de transporte de passageiros 
de altas prestações que 
impulsionou muitas das 
electrificações realizadas 
nas últimas décadas, para 
possibilitar a conexão de 
mais origens e destinos à 
imensa rede que continua 
a ser a jóia da coroa da 
SNCF. Mesmo em linhas 
onde a catenária continua 
por aparecer, vários servi-
ços foram deslocados para 
artérias paralelas para po-
derem beneficiar do servi-
ço TGV. Directamente ou 
por via do jogo das cadei-
ras, a série foi perdendo 
por esta via alguns servi-
ços importantes que reali-
zava até então.

A segunda razão principal dá-se 
com a regionalização dos tráfegos 
TER (os tráfegos regionais). As regi-
ões francesas apostaram em massi-
vos e contínuos programas de aquisi-
ção de material circulante automotor, 
que estão praticamente a concluir a 
monopolização dos tráfegos regionais, 
onde as composições clássicas de lo-
comotiva e carruagens já praticamen-
te não existem. Isto é válido também 
para relações de carácter Intercidades 
mas de vocação menos nacional e 
mais regional, como são o caso e rela-
ções como Ussel – Bordéus, Nantes – 
Bordéus ou Paris – Boulogne. Também 
nestes eixos o fim aproxima-se, onde 
algumas das longas composições que 
ainda rebocam serão substituídas por 

novas automotoras adquiridas recentemente e com en-
trega em curso.

Este factor tem arrasado a imensa lista de frota que 
dava corpo às duas séries, tendo havido massivos aba-
tes ao serviço nos últimos cinco anos. A maioria das lo-
comotivas preenche hoje algumas triagens francesas, à 
espera do seu destino definitivo, que passa pelo abate.

Finalmente, e não menos importante que os restan-
tes factores, as locomotivas afectas a transportes de 
mercadorias praticamente deixaram de existir, tendo em 
conta a encomenda das locomotivas BB 75000 (132) e 
BB 75400 (68). Felizmente para a série, muitas delas 
até estão entretanto entregues a privados, por via da re-
dução de tráfego na SNCF, mas obviamente a maioria 
delas serviu para eliminar as BB 67300 e 67400, tendo 

Marcha de quatro 67400, em três decorações diferentes, chegando a 
Chalindrey. Agosto de 2011

Decorações Fret e Multiservice em exposição em 2011
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em conta até que se situam mais ou menos no mesmo 
patamar de potência.

Hoje em dia, estas locomotivas sobrevivem em alguns 
comboios dedicados a intervenções nas infraestruturas, 
o que deve ter um rápido fim face à crescente alocação 
de BB 75000 dispensadas pelas mercadorias. Nas mer-
cadorias, é a versatilidade que lhes salva ainda a pele, 
mas de forma já muito reduzida. Face às dificuldades de 
uma das principais linhas do Maciço Central (Neussar-
gues – Clermont-Ferrand, que passa pelo famoso viadu-
to do Garabit, cujo protótipo é a nossa conhecida ponte 
D. Maria, no Porto), asseguram hoje comboios de aço 
para uma fábrica da Arcelor Mittal, por interdição de cir-
culação das BB 75000 nessa via, visto estas serem mais 
agressivas para a via.

Tudo somado, parece claro nesta altura que a série 
não resistirá muito mais. Muito recentemente as unida-
des que prestavam serviço suburbano em Paris foram 
arredadas dos seus últimos serviços, que já só existiam 
em reforços de hora de ponta.

Nas mercadorias, a versatilidade adicional face às BB 

75000 não durará muito mais, com renovações de via a 
acontecer e com tráfegos a desaparecer. Não é nesta 
altura certo que a série consiga sequer chegar a Junho 
de 2015 diante de comboios de mercadorias.

Nos restantes comboios de passageiros a série tem 
ainda alguns meses de sobrevivência. Os nocturnos 
para Briançon, nos Alpes, esperam ainda a adaptação 
ao tráfego de passageiros de algumas BB 75000 (que 
formação a sub-série 75300), e até lá continuarão a fa-
zer um dos mais belos e exigentes percursos franceses, 
diante de algumas das mais espectaculares composi-
ções francesas. A primeira BB 75300 está já em ensaios, 

e é possível que a passagem de testemunho ocorra ain-
da antes da próxima época de ski.

Entre Nantes e Bordéus, o mais importante serviço 
ainda entregue à série, as automotoras não devem ocu-
par o seu lugar antes do final de 2015 – resta provavel-
mente pouco mais de doze meses para desfrutar destas 
locomotivas diante de comboios que muitas vezes atin-
gem as catorze carruagens.

Na região de Marselha, continuam a assegurar ser-
viços pela Côte Bleue, uma linha fantástica que liga 
Marselha com Miramas, pela costa, onde deverão ainda 
sobreviver pelo menos mais doze meses, concentradas 
cada vez mais nos serviços de ponta, em dias úteis.

Praticamente exterminadas já no leste de França, de-
vem durar menos de seis meses nos serviços entre Paris 
e a região Nord-Pas-de-Calais, até Amiens e Boulogne.

É pouco provável que a série sobreviva ao ano de 
2016, sendo expectável que 2015 seja o canto do cisne 
da série, assegurando serviços cada vez menos regula-
res e numerosos.

O retrato 
que fica

Na história dos caminhos-de-
-ferro franceses, as BB 67300 

e BB 67400 figurarão certamente com 
lugar de destaque. Muito menos nota-
das e exuberantes que as CC 72000, 
os monstros sagrados da tracção diesel 
à francesa, estas locomotivas bastante 
mais ligeiras serão sempre recordadas 
pela versatilidade de terem chegado a 
todos os cantos de França, e com todo 
o tipo de serviços.

Nenhuma outra locomotiva die-
sel francesa conseguiu com idênticas 
prestações assegurar serviços subur-
banos, regionais, expressos, comboios 
de mercadorias leves e pesados, como 
estas duas séries. Nem sempre muito 

fiáveis, mas sempre prontas para novas tipologias de 
serviço, independentemente de se tratarem de dóceis 
planícies e longos alinhamentos rectos, ou de sinuosos 
traçados ao longo das cordilheiras alpinas ou do maciço 
central francês.

Ao longo de mais de quarenta anos de carreira – e 
não é de excluir que alguma ainda possa chegar aos cin-
quenta – estas locomotivas mostraram-se sempre eco-
nómicas e de boa performance, bem reputadas entre os 
maquinistas pela sua condução ao mesmo tempo cómo-
da e desafiante.

Num depósito mítico como Chalindrey, a 67622 descansa ostentado a bela 
decoração infra. Agosto de 2011
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Apesar da relativa discrição da série, explicada pe-
los pouco numerosos momentos de catarse ferroviária 
(comboios como o “Catalan Talgo” que asseguraram du-
rante alguns anos aparecem como as excepções nesta 
regra), a saída de serviço acontece após uma carrega-
díssima folha de serviços por todo o território francês, 
que irrigaram como provavelmente nenhuma outra série 
diesel ou eléctrica antes delas. E acontece após cente-
nas de diferentes modelos à escala, onde a série sem-
pre gozou de enorme notoriedade e divulgação.

Certamente que a série terá não só um lugar muito 
especial no fantástico Museu Ferroviário de Mulhouse 
(será a BB 67575), como o sempre activo 
associativismo ferroviário francês deve pre-
servar várias outras para comboios espe-
ciais um pouco por todo o país. O futuro o 
dirá, mas os sinais que existem permitem 
optimismo.

Por fim, e numa nota pessoal, ficará a 
saudade do típico assobio dos seus motores 
Pielstick, das muitas jornadas em vias não 
electrificadas em comboios CoRail de con-
forto e imagem tão relevantes no panorama 
ferroviário europeu. E, claro, a simpática e 
clássica silhueta das locomotivas, quer na 
fabulosa decoração azul de origem, quer 
nas bonitas decorações Multiservice ou Fret 
que lhe seguiram. Até a decoração En Voya-

ge ou Infra lhes assentou sempre bem.

Foi uma grande carreira!

Referências Bibliográficas:
>> Redoutey, Denis (2007), Le matériel moteur de la SNCF: 
La Vie du Rail

>> Mertens, Maurice et Malaspina, Jean-Pierre (2007), “La le-
gende des Trans-Europ-Express”: LR Presse

>> Collardey, Bernard (2010), “Les BB 67400, une série de 
diesels qui brave le temps”, Rail Passion nº 150: La Vie du 
Rail. pp 34 – 59.

Três BB 67400, três decorações. Só falta nesta fotografia 
uma locomotiva em decoração Infra, Julho de 2011. 
Clermont Ferrand

Par de 67400 liderado pela 67468, com uma 75000 a reboque, num 
comboio de água Ambérieu - Clermont Ferrand. Julho de 2011



snCF 67405 com um Regional Lyon – Briançon, 
saindo da sua origem. Agosto  de 2012
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Linha do norte na Aguda
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Mais um ano passou, e mais uma viagem 
especial para entusiastas foi colocada 
em circulação pelo PTG – Portuguese 

Traction Group. O grupo, que virou empresa e hoje 
em dia é um dos líderes europeus em passeios turís-
ticos de base ferroviária, não esquece as suas raízes 
lusitanas e menos esquece um dos artífices dessas 
raízes – Graham Garnell, que já não está entre nós.

Infelizmente reduzido a um raquitismo que só um 
contexto regulamentar e organizacional francamente 
lamentável pode explicar, o passeio anual viu o grupo 
passar pelo Minho, Beira Alta e Oeste.

Previsto para ser uma verdadeira despedida às 1960 
e para ser um regresso da 1805 às lides comerciais, o 
passeio foi afinal de contas uma ocasião mais para ver 
as locomotivas 1400 em acção, com um forte rugido de 

chARteRs

João Cunha

Vários

PTG 2014

Um cUmPrimenTo esPecial a 

Graham Garnell

A composição do PTG parada na estação 
de Contumil, fotografia de Pedro Mêda
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1900 na Linha do Minho.

Este ano o passeio contou com 
apenas duas carruagens, com a 
fraca afluência a ser ela também o 
testemunho de que muitos se can-
saram das sucessivas frustrações 
que o operador ferroviário tem infligi-
do a estes passeios especiais. Com 
efeito, desta vez, só na véspera do 
primeiro dia de viagem a CP confir-
mou que afinal de contas não só já 
não iria haver 1960, como já nem 
sequer ia haver segunda locomotiva 
pela cauda que ia permitir manobras 
nomeadamente no porto da Figueira 
da Foz, isto porque só com uma lo-
comotiva a dificuldade de organizar 
o serviço de manobras era já draco-
niano. Tantos motivos de tristeza…

Quanto à 1805, e apesar de ple-
namente funcional e homologada 
para circular novamente, ficou per-
dida no emaranhado regulamentar 
que foi publicado e que, em última 
análise, parece destinado a não a 
fazer mexer. A locomotiva só pode 
ser usada em comboios promovidos 
pelo Museu Nacional Ferroviário e, 

pelos vistos, o MNF ceder ou alu-
gar a locomotiva para um passeio 
não é promoção desse mesmo 
passeio. Se para nós é complica-
do perceber uma interpretação deste 
género, imagino para os nossos ami-
gos britânicos, habituados a preser-
var e por em circulação locomotivas 
histórias no seu país, de Norte a Sul, 
numa base quase diária.

Dia 18, o grupo aventurou-se até 
Valença, na companhia da 1909. 
Num dia chuvoso, o rugido infernal 
do diesel V12 fez-se ouvir pela lin-
díssima região minhota, que aguar-
da hoje com ansiedade a prometida 
renovação para se integrar de for-
ma menos indigna no famoso e fa-
raónico eixo Atlântico que nuestros 
hermanos erguem do lado de lá da 
fronteira.

Para Sul, o grupo trocou a Als-
thom pela English Electric, e a 1422 
tomou as rédeas que já não deixaria 
até ao final. Viagem até Coimbra-B 
(até Coimbra deixou de ser possível 
por não ter sido incorporada uma 
segunda locomotiva na cauda, que 

evitasse necessidade de manobras 
da locomotiva titular) como mera 
formalidade, para aquele que, ainda 
assim, seria o dia grande desta jor-
nada.

No sábado, 19, o grupo procu-
rou reviver as sensações da tracção 
diesel subindo a Beira Alta. A des-
pedida das 1960 seria aqui perfeita, 
retomando os áureos anos em que 
a série praticamente monopolizou 
esta linha, realizando performances 
dignas dos livros da história ferro-
viária nacional, fosse com os mais 
pesados comboios de mercadorias 
internacionais ou com o mais presti-
gioso “Sud-Express”. A 1422 acabou 
por herdar esta pesada herança, 
que se aligeirou pelo residual peso 
rebocado.

A passagem pela Serra do Bu-
çaco, o cruzamento da Aguieira, a 
inserção nas montanhas depois de 
Mangualde, o vislumbre do Mondego 
até à Muxagata ou a dura e contínua 

A composição do PTG entra na estação 
de Contumil a caminho de valença, 

fotografia de Pedro Mêda
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ascensão para a Guarda são ver-
dadeiros sublinhados de imponên-
cia na rede nacional, a que soma a 
fantástica passagem do Rio Côa, de 
ríspidas e duras fachadas de rocha 
nas duas margens, e uma magnífica 
ponte de alvenaria que antecede a 
rampa de todas as rampas – a que 
leva o comboio até à aldeia de São 
Sebastião, ali ao lado de Vilar For-
moso.

O grupo regressou depois a 
Coimbra, onde chegou já de noite, 
para mais uma estadia nesta lindís-
sima cidade portuguesa.

Finalmente, no último dia, o gru-
po teve de passar por outra contra-
riedade, abdicando da ida à Figueira 
da Foz porque não houve segunda 
locomotiva pela cauda. O trajecto 
foi, assim, directo até às Caldas da 
Rainha, etapa cumprida sem gran-

des formalidades nem a desejada 
1805. A segunda etapa levou-os até 
Lisboa, fazendo o pleno na Linha do 
Oeste, que passa hoje em dia mais 
uma fase muito complicada na sua 
(sempre) conturbada vida.

O passeio fechou com a viagem 
integral pela Linha do Norte, até ao 
Porto, onde o grupo fechou a home-
nagem deste ano a Graham Garnell. 
Sem o brilho do programa original, 
mas com a mesma vontade de que-
rer fazer algo diferente nos nossos 
carris.

Nota final e adicional sobre os 
problemas de organização, do lado 
da operadora, destes comboios. Es-
tamos perante um dos grupos que 
mais pagou em comboios especiais 
nos últimos vinte anos e, certamen-
te, um dos que proporcionou maio-
res margens operacionais nesses 

comboios. Há praticamente dez 
anos que, num crescendo, se vão 
colocando entraves incompreensí-
veis a quem quer dar negócio à em-
presa. Seja pelo aluguer de locomo-
tivas, pela falta de carruagens ou até 
por interpretações restritivas e sem 
sentido de regulamentação como 
o foi o caso da 1805. É assim que 
tratamos quem insiste em querer es-
tar connosco e ainda pagar bem por 
isso?...

O fim deste artigo só pode ser 
um: que a memória de Graham 
Garnell perdure na nossa rede fer-
roviária. Porque não, um dia, algo 
que o recorde no nosso Museu Fer-
roviário? Bastava um baptismo de 
uma peça ou mesmo locomotiva, ou 
a promoção deste evento do PTG 
numa eventual organização conjun-
ta. Fica a ideia. 

O PTG a caminho de vilar Formoso, foto de João Joaquim



Locomotiva 1422 com o PTG 
na passagem pelo Baraçal, 
fotografia de João Joaquim
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Privatização da EMEF  
proveitos extraordinários aleatórios

opiNião

O Governo decidiu privatizar a EMEF du-
rante o ano de 2015. A surpresa do ti-
ming e do facto de nunca até aqui ter 

sido incluída na lista de privatizáveis é relativizada 
quando olhamos para a verdadeira “salada” de pri-
vatizações e concessões anunciadas até hoje.

A EMEF é hoje em dia uma das poucas grandes 
empresas metalúrgicas no país. Importa não es-
quecer que o seu bizarro modelo de funcionamento 
foi imposto pelo Estado, ainda no tempo de Cava-
co Silva, como forma de limitar as repetidas greves 
que se sucediam por essa altura. A forma de orga-
nização encontrada não trouxe até hoje qualquer 
benefício: aumentaram cargos de direcção, passa-
ram a haver objectivos próprios e diferenciados en-
tre operação ferroviária e manutenção ferroviária, 
duplicaram-se custos, inflacionaram-se interven-
ções e, num hábito tão infeliz no nosso sector públi-
co, a fiscalização inexistente acabou por provocar 
uma lenta mas constante degradação do serviço 
prestado.

A solução do Governo para a EMEF é privatizá-la. 
Em busca de proveitos aleatórios e desprovido de 
qualquer objectivo estratégico, o plano tenta encai-
xar alguns tostões durante o ano de 2015. É difícil 
imaginar que, caso hajam interessados, o Estado 
arrecade mais do que uma solidária esmola por 
uma empresa cuja carteira de clientes tem, gros-
so modo, um único interlocutor. E ainda para mais 
quando esse cliente está em interminável desin-
vestimento há quinze anos, limitando manutenção, 
parque activo e aposta na qualidade.

A falta de visão (seja incompetência ou ignorân-

cia) tem-se manifestado até pela orientação da em-
presa. Desligou-se da actividade que a alimenta, 
a operação, e criou objectivos e planos de acção 
próprios, muitas vezes impondo-o ao operador com 
a complacência da gestão de topo e da tutela. De 
forma completamente contrária às suas principais 
congéneres, a EMEF nunca se preocupou até hoje 
em incorporar know-how dos fabricantes do mate-
rial que mantém. Até porque, na verdade, passou a 
ser um apêndice isolado do resto.

Enquanto a RENFE mantém e promove a sua 
unidade de manutenção, Integria, completamente 
integrada e alinhada com a estratégia global da 
RENFE enquanto operadora, enquanto SNCF, DB 
e SBB (só para citar as maiores empresas) apostam 
em manutenção própria com elevada incorporação 
definitiva de conhecimento vindo dos fabricantes, a 
EMEF foi retalhada e separada da actividade prin-
cipal da CP e nunca houve uma aposta para incor-
porar nada vindo de fora. Mesmo a parceria com a 
Siemens, que dura há cerca de três anos, acabou 
por funcionar como garantia da Siemens de que 
detém os conhecimentos industriais e técnicos da 
manutenção, ficando a EMEF restrita a pouco mais 
do que fornecimento de mão-de-obra. O SIMEF, 
como é chamada a parceria, ficou por isso desliga-
do de qualquer intenção de promover as capacida-
des produtivas da empresa para o futuro, muito em 
particular na inovação.

Não vale a pena ignorar que a EMEF tentou, ain-
da assim, vários programas de inovação ao longo 
dos tempos. O seguimento à distância de parâme-
tros indicadores de possíveis avarias a acontecer 

João Cunha 



no curto e médio prazo foi um oásis numa 
estratégia que raramente apontou para 
fora da caixa.

Infelizmente, toda a falta de direcção pa-
rece terminar agora na desistência definiti-
va de ainda se tentar em Portugal manter 
alguma indústria ferroviária. Após o de-
saparecimento da Sorefame e o que, na 
prática, é uma desaparição da Metalsines, 
a EMEF parece ficar condenada a fazer in-
tervenções simples a mando do seu único 
cliente, a CP, sujeita à concorrência cres-
cente de contratos de compra e leasing de 
material circulante que incluem manuten-
ção completa fornecida pelo fabricante. 
Como se protege a EMEF neste ponto? 
Dificilmente será com um plano que não 
inclua o seu fortalecimento e incorporação 

de know-how.

Tenho dificuldade em perspectivar pos-
síveis compradores para a EMEF, mas ao 
ver como por exemplo os espanhóis resol-
veram equações de dificuldade similar e o 
sucesso que têm usufruído na concentra-
ção e crescimento da indústria ferroviária, 
só posso lamentar mais este míope acto 
da tutela num sector que, em definitivo, 
não compreende nem pretende compre-
ender. Tudo isto são factos aleatórios que, 
infelizmente, teimam em não formar um 
conjunto coerente. Sabe-se lá porquê…

opiNião

instalações da EMEF no Entroncamento
© João Cunha
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Torre da Cardeira é mais 
um daqueles apeadei-
ros construidos com o 

propósito de servir as herdades 
por onde o comboio passava, o 
que torna o seu acesso rodoviário 
complicado. 

Situado perto do quilómetro 169 
do Ramal de Moura, nunca foi um 
apeadeiro com muito movimento, 
o que levou a que o comboio ape-
nas parasse aqui uma vez por dia 
em cada sentido no ano de 1978, 
e em 1987, ainda antes do encer-
ramento do serviço comercial do 
Ramal de Moura (que aconteceu 
no dia 1 de Janeiro de 1990) já 
nem contava nos horários oficiais 
da companhia.

Este apeadeiro era como tan-
tos outros espalhados pelo país 
e resumia-se à habitual platafor-
ma de terra batida sustentada 
por placas de betão paralelas à linha, 
contando apenas com a habitual placa 
identificativa da paragem. Sem qualquer acesso ro-
doviário até junto do ramal, há a hipótese de seguir 
ao longo do ramal a partir da estação de Quintos 

ou da estação de Baleizão (o mesmo fica situado 
entre estes dois pontos), percorrendo a selva em 
que o canal ferroviário se tornou, ou então lançar 
se numa aventura ao longo dos campos imensos 

O últimO tirefOnd

Outubro de 2013, a placa quase “submersa” entre as ervas

ApeAdeiRo de toRRe dA cARdeiRA

Pedro André
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do Alentejo até alcançar o apeadeiro.

Cerca de 14 anos após o fim das circula-
ções comerciais, a plataforma do apeadeiro 
passa quase despercebida e só um olhar 
mais atento consegue descortinar a mes-
ma. A placa de identificação jaz no chão já 
bastante danificada, mas com um grupo de 
amigos foi possivel dar-lhe alguma dignida-
de para posar para a fotografia.

Fica aqui lançado mais um desafio para 
todos aqueles que gostam de partir à des-
coberta dos locais mais recônditos da rede 
ferroviária nacional.

A placa uma “última” vez de pé em Outubro de 2013
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Foi uma das maiores viagens de comboio que fiz, e também a que me deixa ainda 
hoje saudades de não a poder repetir. Em 2010 surgiu a possibilidade de viajar 
alegremente pelo Alentejo a bordo de unidades a diesel, e por linhas que hoje 

já estão encerradas ao serviço comercial. Como na altura não me passava pela cabeça 
que pudesse a vir a escrever um artigo para 
a Trainspotter, vão ser utilizadas algumas 
fotografias das circulações que utilizei, mas 
tiradas do exterior por diversos autores que 
tão bem retratam os caminhos de ferro em 
Portugal.

pelo AleNtejo
Nuno Miguel Vários

Decorriam os primeiros meses do ano de 2010, 
quando surgiram alguns rumores relaciona-
dos com o encerramento da Linha do Alentejo 

entre Bombel e Casa Branca, e da Linha de Évora entre 
Casa Branca e a cidade de Évora. Este encerramento 
destinava-se às obras necessárias à renovação da via e 
consequente electrificação. A possibilidade de poder via-
jar ainda com material a diesel na totalidade da viagem 
entre Lisboa e Évora e depois entre esta mesma cidade 
e a Funcheira levou-me a “embarcar” nesta viagem, o 
que me iria permitir ainda conhecer o percurso ferroviá-
rio que era desconhecido para mim, e ao mesmo tempo 
conhecer mais em pormenor toda a paisagem que rodeia 
as linhas ferroviárias alentejanas situadas a sul do Tejo..

E foi assim que no dia 5 de Abril de 2010 me diri-
gi até à estação de Sete Rios pronto para embarcar a 
bordo do Intercidades nº 690 com destino até à cidade 
de Évora, tracionado pela locomotiva 1942 e com duas 
carruagens de 2ª classe e uma de 1ª classe, ambas da 
Sorefame como era normal nos Intercidades “alenteja-
nos”. 

Momentos antes de embarcar tenho tempo ainda 
para ver a 1944 com o Intercidades de Beja a parar na 
estação de Sete Rios. Esta era a minha primeira via-

gem (que acabou também por ser a última) feita numa 
composição composta por este material, e a última car-
ruagem foi onde fiz o percurso, sendo que acabou por 
me surpreender a quase ausência do som tão caracte-
rístico das Alsthom. Uma pequena desilusão para quem 
gosta do “rugir” das 1930s, mas que nem por isso me 
tirou o entusiasmo.

Com o Pinhal Novo a ficar para trás, rapidamente gal-
gámos quilómetros e o Poceirão é ultrapassado com a 
1942 a dar lhe gás a toda a força até a composição se 
deter na estação de Bombel, onde tivémos de esperar al-

A locomotiva 1944 em Sete Rios com o Intercidades  nº 598 
(Beja - Lisboa), instantes antes de embarcar rumo a Évora

© Nuno Miguel



29

cAis de emBARque

gum tempo encostados á linha junto 
do edificio de passageiros para per-
mitir o cruzamento com o Intercida-
des 590 proveniente de Beja e com 
destino a Lisboa que circulava com 
alguns minutos de atraso.

Depois da saída de Bombel a concorrência rodoviária 
fazia-se sentir com a estrada nacional a acompanhar a 
linha durante alguns quilómetros, até que se aproxima a 
estação de Vendas onde parámos mais uma vez, e onde 
a composição ficou bastante mais vazia. Ainda nos dias 
de hoje a movimentação de passageiros para Vendas 
Novas na parte da manhã leva a que o primeiro inter-
cidades proveniente de Lisboa faça serviço de regional 
parando em quase tudo o que é apeadeiro e estação    
para embarque de passageiros com destino à capital 
das bifanas.

A caminho de Casa Branca já se verificavam alguns 
abrandamentos em virtude das obras de renovação da 
via e electrificação que estavam previstas decorrer num 
futuro próximo, e nalguns pontos ao lado da linha já se 
encontravam empilhadas centenas de travessas de be-
tão destinadas a substituírem as antigas. Ainda assim 
passa-se num ápice pelo Escoural e pela estação da 
Torre da Gadanha.

A chegada a Casa Branca faz-se no horário previsto, 

e a estação é uma sombra daquilo que foi 
no passado, estando praticamente deser-
ta. O movimento de passageiros é nulo, 
e apenas o chefe da estação dá alguma 
vida ao ambiente moribundo. Com a linha 

em excelentes condições, a viagem entre Casa Branca 
e Évora foi feita sempre a rolar, sem paragens ou abran-
damentos tendo chegado à tabela a Évora pelas 10h17.

Altura de sair, esticar as pernas, comprar o bilhete 
para a próxima viagem e assistir à manobra da 1942 
para o lado oposto da composição, com o objectivo de 
traccionar o o Intercidades 692 das 13h38 com destino a 
Lisboa. Com a chegada da Allan que me haveria de levar 
até Beja a demorar ainda alguns minutos, tempo mais do 
que suficiente para dar uma volta pela estação de Évora 
que não passa de uma estação “terminal” e que perdeu 
grande parte da sua importância com o encerramento do 
Ramal de Mora e do Ramal de Reguengos. Em 2009 já 
nem os comboios de cimento se viam passar em direc-
ção a Estremoz, sendo que agora é aqui que “acaba” a 
Linha de Évora.

Passados mais de 30 minutos lá vem a 0360 com o 
Regional 6702 (Beja-Évora) que fazia um barulho metá-
lico bastante audível, parecendo que algo estava a bater 
na parte de baixo da Allan e que me pareceu tudo me-
nos normal. Após a imobilização da Allan para a saída 

A linha a caminho de Évora já com 
material novo para a renovação

© Nuno Silva

A locomotiva 1942 em Évora após ter finalizado as manobras

© Nuno Miguel
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os passageiros, o maquinista manobra a automotora até 
à zona a zona dos antigos depósitos, para uma linha 
onde existia um fosso. Depois de uns minutos a “bisbi-
lhotar” por baixo da 0360 a tentar resolver o problema 
do barulho, dá o trabalho por concluído e torna a trazer 
a automotora até junto da plataforma. Certo é que o ba-
rulho tinha desaparecido, e a 0360 está de volta à acção 
,pronta para efectuar a o Regional 6704 com destino a 
Beja às 12h00 e onde embarco para mais uma etapa 
nesta jornada.

A viagem até Casa Branca decorreu ao ritmo da Allan 
a passar pelos verdejantes campos da Primavera alen-
tejana, a estação de Monte das Flores onde se carrega 
balastro e o antigo apeadeiro do Tojal, até chegar atéà 
estação que era reconhecida pela sua imponente cober-
tura, que se viria a perder com as obras destinadas à 
renovação da linha e da estação. Depois de 5 minutos 
de paragem para que o maquinistra trocasse de cabine 
e para entrarem alguns passageiros, a 0360 partiu em 
direcção a Beja. Os campos verdejantes con-
tinuam a acompanhar a linha e rapidamente 
se chega ao apeadeiro de Alcáçovas onde o 
movimento é muito pouco, talvez devido ao 
facto da povoação ainda ficar distante daqui. 

Passagem pelo apeadeiro desactivado de 
Viana a caminho da estação de Vila Nova da 
Baronia. O facto da vila de Viana do Alentejo 
estar quase à mesma distância do apeadeiro 
desactivado e da estação de Baronia, levou 
a CP a encerrar ao serviço comercial o apea-
deiro, mantendo assim a estação de Baronia 
que está situada junto do núcleo urbano com 
o mesmo nome.

Após uma breve paragem em Baronia, ti-
vemos ordem para avançar e seguimos via-
gem até ao apeadeiro do Alvito e que em tem-
pos passado já foi estação. A linha passa 
afastada do edifício de passageiros (que 
se apresentava em mau estado de con-
servação) o que obrigava a que os passa-
geiros tivessem de atravessar a linha para 
embarcar numa estreita plataforma. O que 
não foi impedimento para que mais dois 
passageiros se juntassem à viagem. Cuba 
é a estação que se segue e onde se chega 
dentro do horário previsto. Aqui efectua-se 
cruzamento com o Regional 6706 que faz 
a viagem contrária à minha. Aqui uma das 
surpresas foi o facto de ter entrado bas-

tante gente (nova principalmente) que deixaram a Allan 
quase “cheia que nem um ovo”. O chefe da estação após 
comunicação com a estação de Beja vem até ao cais e 
dá ordem para que seguissemos viagem em plenas con-
dições de segurança. 

Com o destino a aproximar-se tempo ainda para re-
parar nas ruínas da estação de São Matias e um par de 
quilómetros mais à frente, na passagem junto do ramal 
da ADP (Adubos dePortugal) que mostrava sinais de não 
ter utilização há bastante tempo.

Passada 1 hora e 26 minutos desde que saímos de 
Évora chegámos finalmente a Beja, que tinha uma esta-
ção bastante grande e com numerosas linhas, mas onde 
na altura só se encontrava a locomotiva 1944 e e três 
carruagens, sendo que uma delas era uma sorefame 
clássica que servia apenas para possibilitar a marcha a 

Cruzamento em Beja dos regionais 6704 e 6706.

© Pedro André

A locomotiva 1944 em Beja, já pronta para o 
Intercidades para Lisboa de fim do dia

© Nuno Miguel
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120 km/h”, estando pronta para fazer o Intercidades do 
final da tarde para Lisboa.

Com a partida para a Funcheira agendada para as 
14h17, tempo para passear pela estação e guarnecer o 
estômago que já estava a pedir. A 0360 seguiu a mesma 
ideia e dirigiu-se ao posto de abastecimento para “engo-
lir” mais umas centenas de litros de combustível, antes 
da próxima viagem.

À hora marcada iniciou a viagem do Regional 4805, 
com muito pouca gente a bordo, para mais uma etapa 
deste meu passeio pelo Alentejo, impossível de realizar 
hoje em dia. Olhando para o passado e revivendo a ocu-

pação miserável da Allan neste trajecto, é fácil perceber 
o por quê do fim deste serviço comercial. Não questio-
nando o facto de estes serem ou não os melhores horá-
rios para os passageiros em geral, para mim este horário 
era perfeito para este passeio ocasional, já que me per-
mitiria embarcar na Funcheira no Regional com destino 
a Setúbal.

O caminho foi sendo feito através das belas rectas 
existentes entre a cidade de Beja e a estação de San-
ta Vitória, passando pelo apeadeiro de Penedo Gordo, 
zona essa que tão bonitas fotos proporcionaram. Se en-

tre Beja e Santa Vitória as travessas de madeira supor-
tam a passagem da Allan, a partir da passagem junto da 
antiga estação de Santa Vitória (à altura quase em ruí-
nas) as travessas de betão surgem durante algum tem-
po, o que melhora substancialmente o conforto dentro da 
Allan, que seguia literalmente a abanar por todo o lado. 
O conforto foi sol de pouca dura, já que as travessas de 
madeira voltariam pouco depois a fazer parte da viagem.

A paisagem é habitual e os montes alentejanos vão 
surgindo um pouco por toda a paisagem. Grande parte 
deles já se encontravam abandonados e perto da des-
truição, destruição que atingiu também a antiga estação 
da Figueirinha. Ninguém diria que foi aqui que se carre-
gou, em tempos idos, o minério proveniente de Aljustrel 
e cujas memórias desse tempo se resumem a uma an-
tiga ponte ferroviária que se vê ao longe sobre a ribei-
ra dos Louriçais. É aos saltinhos que chegamos até à 
primeira paragem da nossa viagem na estação de Cas-
tro Verde – Almodôvar. Na altura em que fiz a viagem, 
encontrava-se perto desta estação uma composição da 
Somincor destinada ao transporte de minério e areia, em 
virtude do Ramal de Neves-Corvo ter ficado interrompido 
no Inverno anterior.

Dali até Ourique foi sempre a andar e a mostrar 
que a linha passava bastante longe das povoações, tal 
como aconteceu em junto da antiga estação de Casével 
onde só se avistam planícies no horizonte. A estação de 
Ourique era a segunda e última paragem nesta nossa 
viagem, e nem o facto de ter crescido uma pequena al-
deia (Ourique – Gare) nas redondezas levou a que hou-
vessem passageiros para entrar e sair, tal como tinha 
acontecido em Castro Verde – Almodôvar. Com ordem 
do chefe, seguimos então viagem descendo a caminho 
de Panóias com o seu apeadeiro desactivado, passando 
pelo imponente viaduto da Quinta Nova, sobre o rio Mira, 
que permite uma vista fantástica. Com a passagem pela 
agulha da bifurcação da Funcheira-Alentejo, seguimos 
via Linha do Alentejo até à estação da Funcheira.

Chegado ao destino, altura de sair da Allan 
juntamente com o resto dos passageiros que 
nela seguiam - um casal de estrangeiros, que 
vinha a “acompanhar me” desde Évora a cami-
nho do sul do país. Nem volvidos 5 minutos, a 
Allan retorna a Beja com o Regional 4802 sem 
qualquer passageiro a bordo, já que não estava 
ninguém na Funcheira para embarcar.

Com cerca de 20 minutos, o tempo foi ocu-
pado a passar uma vista de olhos pela zona da 
estação e imaginar o movimento que teve em 
tempos passados, onde locomotivas, vagões e 
carruagens ocupavam grande parte das linhas 
que se encontravam completamente desertas. 
O café aberto na estação, e os poucos passa-
geiros que esperavam pelos comboios davam 
um pouco de vida a um local marcado pela mo-

Um regional a caminho da Funcheira passa junto de Penedo Gordo

© João Lourenço
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notonia. Com o aproximar da hora 
do comboio, altura de me deslocar 
para a linha nº 2 onde haveria de 
dar entrada o Regional 3702 pro-
veniente de Tunes e com destino a 
Faro. A linha nº 1 estava destinada 
ao Intercidades 572 com destino a 
Faro que tinha cruzamento marca-
do para esta estação. Após a en-
trada na estação do Intercidades 
com três carruagens, lá surge em 
fundo a automotora da série 2240 
onde entrei a caminho de Setúbal. 
Com muito poucos passageiros 
a bordo, foi-me fácil escolher um 
banco do lado da janela que não 
estivesse grafitado, já que por esta 
altura a praga dos grafitis era ima-
gem de marca em grande parte 
dos Regionais da Linha do Sul.

À saída da estação da Fun-
cheira deu para dar uma olhadela 
na antiga placa giratória que se 
encontrava quase “engolida” e na Linha do Alentejo que 
se afastava progressivamente em direcção a Beja, de 
onde tinha vindo. Umas centenas de metros mais à fren-
te, nova bifurcação ferroviária, desta vez a concordância 
da Funcheira que permite uma fácil ligação entre a Linha 
do Sul e a Linha do Alentejo e utilizada várias vezes ao 
dia pelos comboios que fazem serviço para as minas Ne-

ves Corvo.

Rapidamente chegamos a Torre Vã 
e à via dupla onde acabamos por cru-
zar com o comboio de mercadorias nº 
62897, um comboio com areia, prove-
niente de Praias-Sado e com destino a 
Loulé, que circulava com algum atraso, 
e com o Regional 3705 que cumpria o 
trajecto contrário entre Setúbal e Tu-
nes. A via dupla acompanha grandes 
áreas de plantações até perto de Alva-
lade onde a UTE volta a parar, mas sem 
registar qualquer movimento de passa-
geiros. Aqui a linha sofreu uma remo-
delação aquando das obras de electri-
ficação até Faro, com a construção de 
um enorme viaduto que levou a que o 
trajecto antigo fosse abandonado, res-
tando ainda uma antiga casa de passa-
gem de nível como recordação desses 
tempos. Ermidas-Sado aproxima-se e 
a UTE vai abrandando até se imobili-
zar. Mais uma vez nem sinal de pas-

sageiros, e a esperança de por aqui ver algum comboio 
de mercadorias a caminho de Sines não se traduz em 
realidade. Com a saída de Ermidas e o fim da via dupla 
a linha continua pelo seu percurso original até ao Lousal, 
onde a paisagem muda radicalmente, e onde apenas o 
moderno edificio do apeadeiro se destaca numa paisa-
gem marcada pela antiga exploração mineira.

O regional perto de Alcácer do Sal

© Numo Morão
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 Com o avançar da 
viagem, comecei a pen-
sar que teríamos que ser 
ultrapassados pelo AP 
184 que circulava à nossa 
retaguarda, já que seguí-
amos com algum atraso. 
Mesmo após a paragem 
em Canal Caveira e Grân-
dola (onde finalmente 
houve entrada e saída de 
passageiros) a UTE conti-
nuou a circular na diantei-
ra, passando junto do ramal Somincor onde se carrega 
areia e só em Vale do Guizo encostou na linha desvia-
da para permitir a passagem do Alfa Pendular. Com isto 
tudo foram mais 5 minutos a somar ao atraso, o que me 
levou a pensar que não chegaria a tempo a Setúbal de 
fazer transbordo para o comboio da Fertagus em direc-
ção a Lisboa.

Com a autoestrada a passar ali ao lado seguimos 
em direção a Alcácer do Sal onde passamos sobre o rio 
Sado até nos determos na estação que tem um dos mais 
bonitos edificios de passageiros de todo o sul do país. 
Os enormes campos de arrozais pincelam a paisagem 
por longos quilómetros até perto de Monte Novo – Pal-
ma onde o comboio volta a efectuar paragem comercial, 
mas de onde rapidamente volta a arrancar. Com tudo 
isto, já só são três os minutos de atraso e a passagem 
sobre o viaduto da marateca e a consequente viragem à 
esquerda são sinónimos que a viagem se aproxima do 
fim, não sem antes nos cruzarmos na estação de Águas 
de Moura com um comboio “Autoeuropa” que circula 
vazio. Seguem-se as paragens desactivadas de Alge-
ruz e de Pontes, e só em Mourisca – Sado a 
UTE volta a parar sem entender muito bem 
o porquê, já que quase não se vêem habita-
ções por perto. Passagem pela agulha que 
dá acesso ao terminal de Vale da Rosa e 
as chaminés que são imagem de marca da 
zona industrial de Praias-Sado já se viam no 
horizonte. Tempo ainda para mais um cruza-
mento, desta vez com um dos suburbanos 
da CP entregue a uma automotora da série 
2300.

 Cada vez mais a aproximarmo-nos do 
fim do trajecto e com o estuário do Sado 
como pano de fundo, passamos o túnel do 
Quebedo, o que significa altura de começar 
a preparar a saída até porque o tempo não 

era muito, e ainda tinha de tirar o bilhete para a 3500 
da Fertagus, responsável pelo comboio 14232 que me 
levaria de Volta a Sete Rios. 

E foi mesmo praticamente ao segundo que conse-
gui entrar nela a caminho de Lisboa, deixando para trás 
a 2240 e o constraste que era o Regional praticamente 
vazio em que vim literalmente à larga e a 3500 que saiu 
muito bem composta de Setubal com muitos estudantes 
possivelmente do Pólo Universitário de Praias do Sado. 
Daí até Lisboa foi um rolar calmo e tranquilo na 3500, 
que apesar dos bancos apertados para pessoas altas, 
são um material bastante cómodo e rápido. Cerca de 50 
minutos depois estávamos a passar a ponte 25 de Abril, 
que é sempre um momento de apreciar a bela paisagem 
de fim do dia que Lisboa nos oferece. A estação de Sete 
Rios é a minha última paragem, hora de desembarcar e 
dar por bem empregue um dia que me permitiu conhecer 
grande parte da rede ferroviária do Alentejo algo que se 
tornou impossivel nos dias de hoje.

Regional passa a ponte sobre 
o rio Sado

© Nuno Morão

Uma 3500 da Fertagus na estação de Setúbal

© Sérgio Santos
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Principais destaques da edição nº 23,
 novembro/dezembro 2014

Notícias

Vossloh España recebe novo pedido para 10 locomotivas 
UKLIGHT, para serviço comercial no Reino Unido, para o ope-
rador Direct Rail Services.

As Euro 4000 da Vossloh

Da Macosa à Vossloh, o fabrico de locomotivas com tec-
nología EMD esteve sempre presente em Valência, de 1963 à 
actualidade. Desde então, a empresa mudou de nome várias 
vezes, mas continuam a ser os motores EMD o coração das 
suas locomotivas.

Os Caminhos-de-Ferro na Ilha da Córsega

A Córsega é uma das maiores ilhas do Mediterrâneo, jun-
tamente com a vizinha Sardenha e a ilha da Sicilia. Pertence 
a França desde 1768 e é a única região do país com estatuto 
autonómo, sendo a sua maior riqueza o turismo.

Testes: Locomotiva Euro 4000 em H0, da SudEx-
press

No número anterior, tivemos a oportunidade de testar a lo-
comotiva CP 1400 da Sudexpress, um modelo que podemos 
considerar como a irmã mais nova da locomotiva Euro 4000, 
de entre os modelos realizados por esta empresa portuguesa.

Destacável: Baixo relevo de nave industrial

Este destacável corresponde, com algumas modificações, à 
fachada de uma nave industrial existente em San Carles de la 
Rápita (Tarragona).

Testes: SET 253 Mercadorias em HO, da PIKO

A PIKO acaba de por à venda este interessante conjunto 
que reproduz um comboio de mercadorias moderno similar aos 
que podem ser vistos na rede espanhola.

A partir do dia 2 de Novembro até 
final do ano vai estar patente 

uma exposição de fotografias no 
Museu Nacional Ferroviário de 

Lousado. A exposição, intitulada de 
"A Vida Ferroviária em Lousado", 
é da autoria de Vítor Rodrigues, 
fotógrafo de profissão e filho de 
um ferroviário que trabalhou nas 

oficinas de Lousado e contém cerca 
de cinquenta fotografias datadas 

desde 1876 até ao presente.

exposição No 
lousAdo

exposição de modelismo

AlBeRgARiA - A - velhA
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Na continuação da mostra de cine-
ma sobre a temática ferroviária com 
o título o “Comboio no Cinema”, o 

projecto Espaço L realiza mais uma sessão no 
próximo dia 8 de Novembro pelas pelas 15h30 
no Espaço L (Antiga Estação do Lavradio). 
No final haverá um convívio com castanhas e 
água-pé.

Esta segunda sessão é dedicada á Linha do 
Tua com dois documentários:

>> O primeiro filme “Linha do Tua entre Abrei-
ro e Carvalhais” (Rui Ribeiro) baseado em 
recolha de imagens feitas pelo autor numa 
viagem pelo Tua, numa altura em que já se 
preparava o encerramento deste troço, são 
recordados os últimos comboios ainda em 
funcionamento.

>> O segundo filme “Pare, Escute, Olhe” re-
trata uma região transmontana despovoada, 
vítima de promessas políticas não cumpridas. 
Na linha ferroviária do Tua, o comboio viaja 
para uma morte iminente. 

“Pare, Escute, Olhe” (Jorge Pelicano) é uma 
viagem por um Portugal profundo e esqueci-
do, conduzida pela voz soberana de um povo incon-
formado, maior vítima de promessas incumpridas 
dos que juraram defender a terra. Esses partiram 
com o comboio, impunes. O povo ficou, isolado, no 
único distrito do país sem um único quilómetro de 
auto-estrada.

Em nome do progresso, a construção da barragem 
de Foz-Tua, ameaça submergir um património único 
que faz parte da identidade Transmontana. 

“Pare, Escute, Olhe”, realizado por Jorge Pelicano, 
venceu seis prémios nacionais, incluindo Melhor Do-
cumentário Português no DocLisboa 2009 e o Gran-
de Prémio do Ambiente no CineEco 2009 em Seia.

Recorda-se que o objectivo desta mostra é sen-
sibilizar a população sobre a realidade ferroviária 
que faz parte da história e da memória do povo do 
Barreiro, nos seus diferentes aspectos da cultura 

material e imaterial. Trata-se de um legado que en-
contra expressão em diferentes testemunhos, desde 
a componente arquitectónica, à antropológica e so-
ciológica, com expressão em vivências quotidianas, 
ofícios, saberes, profissões, modos de estar, sentir 
e viver.

Visa ainda promover e estimular a transmissão do 
património cultural e da memória social às gerações 
futuras.

Neste contexto, interessa valorizar e preservar 
para o futuro, o legado da cultura ferroviária, como 
um dos pilares fundamentais da identidade cultural 
dos barreirenses.

MOVIMENTO CÍVICO DE SALVAGUARDA DO PATRI-
MÓNIO FERROVIÁRIO DO BARREIRO

ASSOCIAÇÃO BARREIRO, PATRIMÓNIO MEMÓRIA 
E FUTURO.

José Encarnação



Na próxima edição vamos 
continuar na ferrovia francesa


