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O comboio especial do “Cante 
Alentejano” aproxima-se de Beja com 
a locomotiva 1408 à cabeça de sete 
Corails e um furgão gerador Sorefame, 
Maio de 2015
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EDITORIAL

A Trainspotter está de parabéns! O projecto inicia-
do em 2010 comemora este ano o seu 5º aniversário, 
mantendo a sua ideia inicial, a divulgação do Caminho-
-de-Ferro Português. 

Para tal tem contado com a ajuda de entusiastas, fer-
roviários, empresas e associações. E com uma pequena 
equipa editorial que tudo tem feito para o projecto não 
parar e continuar a ser motivo de interesse e orgulho da 
comunidade ferroviária.

Os primeiros passos da Trainspotter não foram fáceis, 
nem sempre as notícias surgiam atempadamente e por 
vezes apenas surgiam rumores de algo. Contudo, nos 
últimos anos a abertura do meio ferroviário 
tem sido maior e permitido a divulgação dos 
acontecimentos em tempo quase real. Mas a 
revista não se quer apenas de um pequeno 
grupo, a revista quer-se como uma ponte de 
ligação entre todos! Como tal, todos estão 
convidados a participarem nela! Com uma 
pequena informação técnica, com uma no-
vidade, com uma fotografia, com um relato 
pessoal, com tudo aquilo que acharem perti-
nente partilhar. É esse o objectivo da Trains-
potter! Num meio em que não somos muitos, 
temos de ser unidos. 

E no 5º aniversário da Trainspotter há uma 
boa notícia, a abertura do Museu Nacional 
Ferroviário no Entroncamento! A tão espera-
da inauguração do MNF é alvo de um artigo 
detalhado na presente edição.

Mas nem tudo são boas notícias no mundo 
ferroviário português: o SATU - Sistema Au-
tomático de Transporte Urbano será encer-
rado no final deste mês. Todas informações 
sobre este projecto são apresentados nesta 
edição.

Também nesta edição, e sob a forma de 
comemoração do nosso aniversário, temos 
ainda entrevistas a membros da equipa edi-
torial da Trainspotter, que nos darão a conhe-
cer alguns detalhes e curiosidades da sua 
vida, especialmente os ligados à ferrovia. 
Teremos, ainda, espaço para a opinião dos 
nossos leitores.

O concurso organizado pela Trainspot-

ter em parceria com a MSC tem já os vencedores es-
colhidos, sendo apresentadas as fotos vencedoras na 
presente edição. Os parabéns a todos os vencedores e 
obrigado a todos os participantes!

O modelismo ferroviário está de regresso à Trainspot-
ter, trazendo as novidades mais recente no panorama 
ferroviário à escala, assim como um resumo do Encon-
tro Maquetren realizado no inicio de Maio em Santarém 
e do Evento Rail Model nas instalações do MNF no En-
troncamento e que se encontra a decorrer durante todo 
o mês de Junho.

Por último resta desejar uma boa leitura das páginas 
que se seguem e esperar que elas correspondam às ex-
pectativas criadas. Muito obrigado por todo o apoio e 
incentivo que nos têm dado nestes últimos cinco anos! 
Que daqui a cinco anos todos possamos estar a come-
morar mais cinco anos de existência da Trainspotter.

João Joaquim

Pedro Mêda

Locomotiva 027 no 
Entroncamento.
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A Refer avançou no 
mês de Maio com a 
publicação de no-

vos concursos públicos e 
com a consignação de al-
guns concursos a decorrer, 
referentes a intervenções a 
realizar na rede ferroviária 
nacional.

Entre os novos concursos lança-
dos, o principal destaque vai para o 
início da intervenção na Linha do Mi-
nho conforme contemplado no Pla-
no Estratégico para os Transportes. 
Assim, a Refer publicou o concurso 
público para a construção da subes-
tação de tracção a implementar na 
zona de Vila Fria (entre Alvarães e 
Darque), que será responsável pelo 
fornecimento de energia ao troço de 
92 km de extensão entre Nine e Va-
lença. O preço base do concurso é 
de 4,5 milhões de euros, com o iní-
cio das obras previsto para o final de 
2015.

Na Linha da Beira Alta, a empresa 

pretende levar a cabo uma renova-
ção integral de via entre o PK 58,3, 
que corresponde à Bifurcação do 
Luso, e o PK 65,050, que corres-
ponde à boca de saída do túnel de 
Trezói. O objectivo da empresa é re-
por as condições de circulação nes-
te troço gravemente afectado pelo 
descarrilamento de um comboio da 
Takargo no dia 15 de Maio do ano 
passado. O valor base para o con-
curso é de praticamente 3,4 milhões 

de euros.
Já no que se refere aos concursos 

consignados, merece especial aten-
ção a consignação dos trabalhos a 
efectuar na Linha do Vouga, no troço 
entre Sernada do Vouga e Águeda, 
com cerca de 14,3 km de extensão. 
A empreitada contemplará a renova-
ção de via, com substituição integral 
de travessas, carril, fixações e apa-
relhos de mudança de via e ainda 
a colocação de balastro. Esta inter-
venção foi consignada à Fergrupo 
por um valor próximo dos 2 milhões 
de euros, a que se somam mais 1,4 
milhões de euros que a Refer terá 
de despender no fornecimento dos 
materiais. Durante o período em que 
está previsto decorrerem as obras, 
mais concretamente 120 dias, a cir-
culação ferroviária no troço estará 
integralmente suspensa, com o ser-
viço alternativo a ser realizado por 
autocarros.

A electrificação da Linha do Douro 
entre Caíde e Marco de Canaveses 
deu também mais um passo decisi-
vo, com a consignação da emprei-

REfER AVANçA cOm

INTERVENçõES
© Pedro André

© Gil Monteiro
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tada de electrificação ao consórcio 
Isolux/Corsan pelo valor de 6,2 mi-
lhões de euros. Esta intervenção 
nos 14,4 km de extensão do referido 
troço contempla ainda o alteamento 
das plataformas das estações – Vila 
Meã, Livração e Marco de Canave-
ses – e dos apeadeiros – Oliveira e 
Recesinhos –, e o reforço dos túneis 
de Caíde, Gaviara e Campainha, 
com rebaixamento de via de forma 
a adequar o gabarit à electrificação. 

Com o objectivo de melhorar a 
via neste troço entre Caíde e Mar-
co de Canaveses, a Refer publicou 
em Maio um novo concurso público 
no valor de 1,9 milhões de euros, 
para a renovação de via entre Caíde 
e Vila Meã. Com início provável no 
final deste ano, os trabalhos a reali-
zar envolvem a substituição integral 
do carril e das travessas de madeira 
por travessas de betão bi-bloco e a 
colocação de balastro.

Por último, a Refer consignou os 
trabalhos referentes à manutenção 
de 21 pontes metálicas nas linhas 
do Oeste, Cintura, Cascais e Norte e 
na Concordância de Xabregas, num 
valor de investimento total de cerca 

de 1,3 milhões de euros.
No Ramal do Porto de Aveiro de-

correm actualmente as obras de 
electrificação, já com diversos pos-
tes implantados ao longo da via e 
nas triagens de Cacia e do porto.

A decorrer encontra-se o concurso 
para a construção da nova ponte so-
bre o Corge na Linha da Beira Baixa, 
lançado há sensivelmente 2 meses. 
Na incógnita permanece o concurso 
para a renovação da Linha do Norte 
entre Alfarelos e Pampilhosa, lança-
do em Julho do ano passado.

Entretanto, a Refer como empre-
sa autónoma “desaparece” oficial-
mente no dia 1 de Junho, dia em 
que se oficializa a sua fusão com 
a empresa Estradas de Portugal e 
criando-se assim a nova empresa 
denominada Infraestruturas de Por-
tugal, que terá a seu cargo a função 
de gerir simultaneamente as infraes-
truturas rodoviárias e ferroviárias a 
nível nacional.

© Nuno Miguel

© Pedro André
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hORÁRIOS mUDAm Em JUNhO

A CP prepara-se para 
introduzir altera-
ções nos horários 

dos comboios a nível na-
cional, a vigorar a partir do 
próximo dia 14 de Junho. Na 
generalidade dos serviços, 
os ajustes serão meramente 
pontuais e sem expressão 
prática. A excepção clara 
situa-se nos urbanos de Lis-
boa, onde os urbanos das 
linhas de Sintra e Azambuja 
serão completamente rees-
truturados.

Bastante menos intuitivos para 
os utentes comparativamente às 
versões anteriores, os novos horári-
os dos urbanos de Lisboa procuram 
simultaneamente melhorar as li-
gações para a Cintura, sem desligar 
a vila de Sintra do centro histórico 
da cidade de Lisboa. Desta forma, 
o principal destaque será o aumento 
do número de comboios em Sintra, 
com esta estação a monopolizar 
as ligações para a Cintura, que 
continuará a receber seis ligações 
por hora nos períodos de ponta in-
tervalados de 10 em 10 minutos, 
quatro ligações destinadas ao Ori-
ente e as outras duas para Alverca. 
Nos restantes períodos do dia com 
menor afluência haverá três comboi-
os por hora destinados ao Oriente.

Outro grande destaque é a al-
teração das vias de circulação dos 
urbanos entre o Oriente e Alverca.
Com efeito, estes passarão a utiliza 
as vias rápidas e as linhas 1 a 4 da 
Gare do Oriente, por troca com as 
circulações de Longo Curso. Esta 
troca limitará o número de cruza-
mentos do lado sul da estação, 
enorme foco de constrangimentos, e 
fará os urbanos parar nas plataform-
as mais próximas das populações.

A estação do Rossio receberá 
também seis comboios por hora nos 
períodos de ponta, sendo que Sintra 
será o ponto de partida para dois de-
les e os restantes quatro serão pro-
cedentes de Meleças. No resto do 
dia, o Rossio receberá três ligações, 
duas de Sintra e uma de Meleças, 
estação que vê assim a oferta a re-
duzir-se significativamente, resulta-
do do fraco movimento que regista.

Na linha da Azambuja os comboi-
os voltam a trocar de origem e des-
tino. Assim, o serviço de Alcântara 
voltará novamente a destinar-se à 
Castanheira do Ribatejo, enquanto 
Santa Apolónia expedirá os com-
boios para a Azambuja. A frequên-
cia mantém-se à hora de ponta, 
dois por hora, mas no resto do dia 
apenas haverá uma ligação para a 
Azambuja. 

Aos fins de semana a oferta da 
Linha de Sintra contará com dois 

comboios por hora entre Sintra e 
o Oriente e dois comboios para o 
Rossio, um dos quais procedente 
de Sintra e o outro de Meleças. Na 
linha da Azambuja, Alcântara ficará 
novamente sem comboios, enquan-
to a Azambuja verá a oferta reduzida 
para um comboio urbano por hora.

Outra novidade é o fim do serviço 
ferroviário no problemático apeadei-
ro de Chelas, ficando ainda Marvila 
ao serviço, onde continuarão a parar 
apenas os comboios de Alcântara.

Nas ligações para o sul do país 
haverá também algumas alterações 
mais significativas, com os Interci-
dades 570 e 572 para Faro a verem 
a sua hora de partida antecipada 
18 minutos, respectivamente para 
as 10h02 e para as 14h02 e o In-
tercidades 574 a adiar a partida 12 
minutos para as 17h32. No sentido 
inverso, o 670 verá a hora de partida 
passar das 9h46 para as 8h24, o 
672 antecipa-se 13 minutos para as 
13h41 e o 674 atrasa a sua partida 
21 minutos, para as 17h56.

Ainda a sul, no Algarve verá a 
oferta reforçada com duas novas li-
gações por dia entre Portimão e La-
gos, com partida às 9h31 e 15h45 e, 
em sentido inverso, partida às 9h03 
e 15h17 de Lagos. Também os qua-
tro regionais actualmente existentes 
entre Faro - Tavira serão prolonga-
dos a Vila Real de Santo António.

© Ricardo Quinas
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CP Carga opera biodiesel dos Riachos

A Takargo perdeu 
recentemente o tráfego 
de biodiesel da fábrica 

da Torrejana, localizada junto à 
estação dos Riachos, para a CP 
Carga. A empresa pública opera 
agora este serviço destinado à 
Petrogal em Sines com os mesmos 
vagões cisterna Zaes utilizados no 
tráfego de Alhandra, que é também 
aumentado de duas para três 
ligações por semana.

Este biodiesel é carregado no 
TVT, situado imediatamente anexo 
à referida fábrica, à semelhança 
do que já acontecia antes com a 
Takargo, após terem sido resolvidas 
incompatibilidades que impediam 
o carregamento destes vagões no 
local.

O serviço é operado regularmente, 

com as composições de 13 vagões 
carregados a partirem pelas 5h19 do 
Entroncamento para a Petrogal às 
segundas e quintas, e a regressarem 
às quartas e sextas, com chegada à 
terra dos fenómenos pelas 16h40. O 
tráfego de Alhandra, além da nova 

frequência às terças, foi também 
adaptado a esta nova rotação do 
material, operando-se agora às 
terças, quartas e sextas no sentido 
Alhandra – Petrogal e às segundas, 
terças e quintas no sentido Petrogal 
– Alhandra. 

            © José Sousa

A CCFL reactivou em Maio parte do traçado do 
antigo eléctrico 24, que ligava o Cais do So-
dré a Campolide, à data da sua suspensão 

em 1995. Após a suspensão, a infraestrutura nunca 
fora completamente inoperacionalizada, mantendo os 
carris e a catenária. Pequenas intervenções durante 
a noite permitiram agora a reactivação do curto troço 
de aproximadamente um quilómetro entre o Largo Ca-
mões e o Príncipe Real.

Sobre esses carris transitam agora em exclusivo os 
eléctricos turísticos da série 700 ao serviço da Car-
ristur, num novo circuito turístico designado “Chiado 
Tram Tour”. Com partidas a cada 20 minutos do Lar-
go Camões, este circuito levará os turistas ao longo 
da Rua da Misericórdia, passando pelo Largo de São 

Roque e pelo Miradouro de São Pedro de Alcântara, 
antes de inverter a marcha no Príncipe Real e voltar 
pelo mesmo trajecto ao Largo Camões.

O regresso do eléctrico 24 é reclamado por diver-
sos movimentos cívicos e moradores desde a data da 
sua suspensão, existindo mesmo um acordo entre a 
Carris e a câmara municipal de Lisboa para que tal 
aconteça. Actualmente existe uma petição a decorrer 
e que pode ser consultada e assinada em – http://pe-
ticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT76734 – a exigir o 
seu regresso. Contudo, não existem para já planos 
da Carris e da autarquia, quer para reactivar o antigo 
eléctrico 24 como serviço regular para o público em 
geral, quer para reactivar a restante extensão.

ELÉCTRICOS VOLTAM AO 
PRÍNCIPE REAL

© Ricardo Quinas
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ANo passado dia 18 de Maio, dia 
Internacional dos museus, deu-se no 
Entroncamento a sessão oficial de 

inauguração e reabertura do Museu Nacional 
Ferroviário. Este acontecimento, que decorreu 
por volta das 15h00, contou com a presença 
de várias individualidades e entidades dos 
mais diversos quadrantes da sociedade, sendo 
de destacar a presença dos presidentes de 
empresas fundadoras do museu como o Eng. 
Manuel Queiró da CP e o Dr. Américo Ramalho 

da Infraestruturas de Portugal, SA. 
A cerimónia decorreu ao ar livre 
num espaço anexo ao edifício de 
entrada do museu, o antigo armazém 
de víveres. Usaram da palavra o 
Presidente da Fundação do Museu 
Nacional Ferroviário, Jaime Ramos, 
tendo destacado o papel de todos 
os que desde o final da década de 
70 contribuíram para que o museu 
fosse a realidade que todos podem 
a partir de hoje confirmar. Realçou 
que o dia assinala uma nova etapa, 
um começo que precisa da ajuda 
de todos e de um plano que garanta 

INAUgURAçãO DO mUSEU 
Pedro Mêda
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a continuidade do trabalho e a recuperação 
do espólio existente tanto no Entroncamento 
como nos outros núcleos museológicos. Usou 
em seguida da palavra um representante da 
Comissão de Coordenação da Região Centro. 
Do seu discurso merece especial destaque a 
noção da importância deste equipamento para 
a Região Centro e a vontade de continuar a 
trabalhar no desenvolvimento de projectos que 
permitam a divulgação e enobrecimento do 
espaço hoje inaugurado. Salientou a importância 
dos projectos de recuperação do comboio 
Presidencial, de recuperação das naves 14 e 15 
e da integração de arranjos exteriores de todo 
o espaço do museu. Seguiu-se o presidente da 
Câmara do Entroncamento, o Dr. Jorge Faria, tendo 
realçado a importância da abertura do museu 
para o município, referência ímpar num concelho 
que nasceu à custa e para servir o caminho-
de-ferro. Solicitou a atenção para o património 
edificado do Entroncamento relacionado com 
o caminho-de-ferro, tendo mencionado como 
um dos expoentes máximos o bairro Camões. A 
terminar a sessão usou da palavra o Secretário 
de Estado dos Transportes, o Dr. Sérgio Silva 
Monteiro. Fez questão de referir que teve muitos 
convites para estar presente em diversos museus, 
mas que escolheu o Museu Nacional Ferroviário 
por reconhecer a sua importância, bem como 
a importância de todo o sector ferroviário. 
Destacou a noção de sustentabilidade para 
referir que o seu mandato pressupõe a criação de 

condições para que o sector ferroviário seja viável e 
mais sustentável.

Esta sessão foi acompanhada por um 
permanente eco, proveniente de uma manifestação 
que se formou à volta das instalações do museu. 
Entre palavras de ordem, apupos e reivindicações, 
cerca de meia centena de profissionais ligados ao 
caminho-de-ferro acompanharam do lado de fora a 
visita do Secretário de Estado. 

No edifício de entrada do Museu foi desterrada 
uma placa comemorativa, assinalando a data. 
Seguiu-se uma visita ao edifício e aos vários 
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espaços que foram completamente reformulados, 
com o objectivo de contar a história do caminho-
de-ferro, dos seus equipamentos e das várias 
profissões associadas ao mesmo. No exterior 
e ainda do lado do antigo edifício do armazém 
de víveres, além de algum material circulante 

parqueado e de um pátio de merendas, encontram-
se alguns elementos pertencentes a uma das três 
exposições de arte contemporânea que interpretam 
e reinventam o Património Ferroviário. Destaca-se 
uma carruagem Sorefame integralmente forrada a 
vinil espelhado. Passando a triagem, passa-se para 
um outro espaço que é composto pelos edifícios 
das antigas oficinas do vapor, naves 13 a 15 e pelo 
edifício da “redonda”.

Ao entrar no primeiro, continua-se a contar a 
história do caminho-de-ferro, sendo de destacar a 
história da ferrovia fluvial (frota de barcos do Tejo), 
elementos de via como a catenária, alguns dos 
comboios mais prestigiados e um grande painel 
composto por várias placas de material circulante, 
designadamente locomotivas. Estes espaços são 
enriquecidos com equipamentos multimédia que 
permitem a realização de pesquisas variadas. 
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Prosseguindo a visita, tem-se acesso às 
naves 14 e 15 onde se encontra em exposição 
material circulante diverso, desde dresines, 
carruagens de diferentes épocas, locomotivas 
eléctricas, diesel, automotoras, até ao 
comboio Presidencial. Todos os veículos são 
acompanhados por uma breve explicação. 
Extensas linhas de texto poderiam ser escritas 
sobre o material aqui exposto. Alguns dos 
exemplares patentes neste espaço foram até já 
explorados e abordados em artigos específicos 
nesta publicação.

Nestas naves encontram-se também alguns 
espaços dedicados a exposições temporárias. Num 
deles, encontravam-se várias caras conhecidas do 
modelismo nacional e que, com uma frequência 
mensal, se reúnem num dos núcleos museológicos 
do Museu Nacional Ferroviário, em Lousado. O grupo 
de Módulos do Norte brindou os visitantes com 40 
maquetes, construídas segundo a norma Maquetren, 
e que apresentam reproduções de várias paisagens 
da ferrovia. Sobre estes módulos, material ferroviário 
para todos os gostos, apresentando-se em maioria o 
material português.

A visita prossegue para a nave 13, integralmente 
dedicada ao comboio Real que ali reside desde a sua 
vinda da exposição internacional Royal Class Regal 
Journeys que decorreu na cidade de Utrecht, na 
Holanda, entre 14 Abril e 5 de Setembro de 2010. 

Neste espaço, o Dr. António Ramalho fez uma 
breve apresentação dos investimentos em curso 
e procedeu-se à consignação da empreitada de 
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electrificação do troço da Linha do Douro 
entre Caíde e Marco de Canaveses.

Saíndo pelas portas situadas na 
fachada voltada a sul tem-se acesso a 
uma zona exterior onde se encontram 
várias vias, bem como material circulante 
diverso. Estes veículos encontram-se 
parqueados à espera que um projecto 
ou um mecena que lhes devolva a total 
integridade, ou de um novo espaço onde 
possam ser colocados em exposição. 
Note-se que as naves permitem guardar 
uma parte ínfima do espólio que é detido pelo museu, 
sendo ainda vasto o património por recolher. Este 
espaço é também uma área de trabalho para limpeza 
e tratamento de algumas peças. A visita termina no 
edifício da redonda onde se encontram em exposição 
algumas das mais emblemáticas e sobreviventes 
séries de locomotivas a vapor. Tal como referido para 
o material rebocado, a este espólio faltam ainda muitas 
peças que se encontram quer espalhadas pelo país 
quer bem perto, do outro lado da via-férrea nos jardins 
da Fernave. Neste local, foi servido um Carcavelos de 
Honra e decorreu um breve espectáculo musical. 

Com um espólio de cerca de 36.000 mil peças, 
algumas delas com dimensões muito apreciáveis, 
como as locomotivas a vapor n.º 553 e 855, o Museu 
Nacional Ferroviário é sem dúvida merecedor de 
uma visita, seja pelo urista que quer saber um pouco 

mais sobre caminho-de-ferro, seja pelo 
aficionado que encontra neste espaço 
memórias histórias e uma fonte para o 
estudo e aprofundamento de conhecimentos. 
Da minha parte, fica a pena de não ter dado 
para percorrer mais demoradamente toda 
a área do Museu, tendo ficado desde logo 
a promessa de um regresso em breve. 
Comparativamente com outros museus que 
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abordam a mesma temática, penso que podemos 
estar orgulhosos de um museu que é digno pelo 
espaço, pela organização e claro está, pelo valor 
das peças em exposição.



O “Vouguinha” perto do apeadeiro de 
Carvalhal da Portela em Janeiro de 
2015

Ricardo Ferreira
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O projeto SATU (Sistema 
Automático de Transporte 

Urbano) nasceu após uma visita a 
Austrália do então presidente da 
câmara municipal de Oeiras, Isal-
tino Morais. Pretendia um meio de 
transporte não poluente e futurista 
que ligasse a Linha de Cascais à 
Linha de Sintra, passando pelos 
parques empresariais de Lagoas 
Park e Tagus Park. Para isso foi 
criada a 27 de Setembro de 2001, a 
empresa municipal SATUOeiras – 
Sistema  Automático  de  Transpor-
te  Urbano,  E.M.,  S.A.  detida  em  
51%  pela  Câmara Municipal de 
Oeiras e 49% pela empresa Teixei-
ra Duarte, interessada no projecto 
por ser proprietaria do complexo 
empresarial Lagoas Park.

Nos finais de Agosto de 2014, a ministra das finanças determi-
nou que empresa municipal SATU-OEIRAS fosse dissolvida. 
Em Abril de 2015, a câmara municipal de Oeiras e a Teixeira 

Duarte acordaram encerrar o SATU a 31 de Maio de 2015. Ao fim de 11 
anos, chegou ao fim um projecto que nunca conseguiu vingar.

Satu – o fim da linha

José Sousa

Navegantes, Fevereiro de 2015

Navegantes, Fevereiro de 2015
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A construção do projecto 
estava dividido em 4 fases:

1ª fase – Entre a estação ferroviária de Paço de Arcos e 
a área comercial de Oeiras Parque, num total de 1150 me-
tros, com 3 estações: Navegantes (Paço de Arcos), Tapada 
e Fórum (Oeiras Parque).

2ª fase – Entre Oeiras Parque e Lagoas Park, num total 
de 1370 metros, com as estações de Boa Viagem e Lagoas.

3ª fase – Entre os complexos empresariais de Lagoas 
Park e Tagos Park, com as estações intermédias de Penal-
vas, Mercado, Ermida, Leião e Santa Bárbara.

4ª fase – Entre o Tagos Park e a estação ferroviária de 
Agualva-Cacém, com as estações intermédias da Católica, 
Cabanas, São Marcos e Casal Cotão.

Com as 4 fases concluidas, as linhas de Cascais e Sintra 
ficariam ligadas entre si, em modo ferroviário ligeiro.

Diagrama da linha e bilhete onde era apresentado o 

projecto inicial que nunca foi concluido
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A construção da 1ª fase teve inicio em Maio 
de 2003 e ficou concluida cinco meses depois. 
O investimento rondou os 23 milhões de euros, 
totalmente suportados pela Teixeira Duarte.

A obra de infraestrutura ficou a cargo da 
Somafel (detida mariotariamente pela Teixeira 
Duarte). O primeiro troço com 1150 metros de 
comprimento, todo ele em viaduto, era composto 
por três estações. A primeira, a dos Navegantes, 
situava-se junto à estação ferroviária de Paço de 
Arcos e tinha uma só linha. Esta estação era a 
unica parte da linha que está ao nivel do solo. 
Após 475 metros encontrava-se a estação da 
Tapada. Com duas linhas, era nesta estação que 
se cruzavam as duas cabines, quando a circula-
ção se fazia de quatro em quatro minutos. 675 
metros depois, a estação do Fórum, que servia 
a área comercial de Oeiras-Parque e o Parque 
dos Poetas. Também com duas linhas, era nesta 
estação que ficava parada a cabine quando só 
uma se encontra a circular. 

O material circulante ficou a cargo da Poma-
-Otis. Existiam duas cabines e cada uma tinha 
capacidade para transportar 106 passageiros, 
dos quais 8 lugares eram sentados. O funciona-
mento do sistema era semelhante aos elevado-
res. Sem condutor, deslocando-se em cima de 
carris, o movimento era assegurado por cabos 

accionados por um motor instalado 
na estação dos Navegantes, poden-
do atingir a velocidade de 40km/h.

A 7 de Junho de 2004, o SATU 
começou a fazer serviço comercial 
entre as estações dos Navegantes e 
do Fórum, com a promessa que bre-
vemente começariam as obras para 
a 2ª fase. Pouco tempo depois da 
entrada em funcionamento, surgem 
as primeiras criticas ao sistema. Por 
um lado os habitantes da Tapada, 
que criticam a poluição sonora e vi-
sual, para além da desvalorização 
das habitações que o SATU provo-
ca. Por outro lado a oposição cama-
rária critica a fraca ocupação que o 
transporte apresenta.

Os anos foram passando e tudo 

Tapada, Fevereiro de 2015

Interior da “Cabine” - Navegantes, Fevereiro de 2015

Navegantes, Fevereiro de 2015
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continuou igual. As mesmas promessas de expansão e as 
mesmas criticas da falta de rentabilidade. Nos ultimos anos, o 
SATU tem apresentado um resultado médio negativo de cerca 
de 3 milhões de euros por ano. Segundo a Câmara Municipal 
de Oeiras, o projecto só seria viável, quando estivesse total-
mente concluido. Para isso, em Julho de 2013, aprovou um 
financiamento de 10,1 milhoes de euros para a sua conclusão. 
No entanto só o faria na condição de 75% do investimento 
total, ser financiado por fundos comunitários. O projecto de 
expansão tinha um custo de 142 milhões de euros (a preços 
de 2010), estando previsto que seria partilhado por privados 
(15%), pelas câmaras de Oeiras e Sintra (10%) e por fundos 
europeus (75%). Se a linha chegasse ao Cacém, a Câmara 
Municipal de Oeiras previa que o SATU podesse transportar 
30 mil pessoas por dia. Mas a autarquia de Sintra, que pelas 
mãos de Fernando Seara tinha assinado um protocolo para o 
prolongamento, afirmou pelo seu sucessor, Basilio Horta, que 
não iria cumprir o protocolo.

Em Agosto de 2014, começou o final do SATU, quando a 
ministra das finanças determinou a dissolução da empresa 
municipal SATUOeiras, por apresentar sucessivos resultados 
negativos. Decisão que o municipio de Oeiras pretendia re-

bALASTRO

Navegantes, Fevereiro de 2015

Tapada, Fevereiro de 2015
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futar, por o projecto ainda não estar concluido e 
estar inscrito como investimento prioritário no Pla-
no Estratégico de Transportes e Infraestruturas — 
Horizonte 2014-20120. No entanto o governo não 
viria a dar luz verde para o investimento. Como re-
sultado, numa reunião a 8 de Abril de 2015 entre a 
Câmara Municipal de Oeiras e a empresa Teixeira 
Duarte, ficou deliberado a dissolução da empresa 
municipal SATUOeiras, ficando a Teixeira Duarte 
com os 40 milhões de euros de prejuizo acumu-
lados ao longo dos 11 anos. 31 de Maio foi a data 
escolhida para o seu encerramento.

Ao fim de 11 anos de funcionamento, o SATU foi 
encerrado. Somente a governação da autarquia de 
Oeiras apoiou o projecto até ao fim. Tanto a oposi-

ção autárquica desta câmara, como o ministério das 
finanças estiveram contra qualquer investimento 

neste projecto. Previsto para transportar 30.000 pas-
sageiros por dia, acabou os seus dias com uma média 
diária de 550 passageiros.

Navegantes, Fevereiro de 2015

O falhanço da 
inspiração de Isaltino

A ideia do SATU foi inspirada no mono-
rail de Sydney e surgiu aquando de uma 
visita a Austrália realizada por Isaltino Mo-
rais em 1997. 

O monorail de Sydney foi inaugurado 
em 21 de Julho de 1988, mas a fraca pro-
cura e elevados custos de manutenção le-
varam ao seu encerramento a 30 de Junho 
de 2013 e posterior desmantelamento.

Era composto por uma linha circular 
com 3,6 km e oito estações, demorando 12 
minutos a fazer esse circuito.

Tapada, Fevereiro de 2015



 

O SATU na passagem por 
Navegantes no dia 9 de Fevereiro 
de 2015

José Sousa
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ESPEcIAL ANIVERSÁRIO

Para esta edição muito especial da Trains-
potter em que celebramos cinco anos de 
existência online, pensámos em deixar 

nas páginas da nossa revista um testemunho des-
complexado e despretensioso para o futuro. Quise-
mos por isso dar voz a quem nos lê e a quem mês 
após mês contribui para que mais um número seja 
lido gratuitamente por milhares de pessoas, em vá-
rios continentes. 

Pedimos em várias plata-
formas o feedback dos nos-
sos leitores e a equipa que 
habitualmente redige a re-
vista respondeu a uma pe-
quena entrevista, feita por 
um qualquer outro membro 
da redacção.

Cabendo-me a apresen-
tação deste especial, onde 
podem conhecer algu-
mas curiosidades e visões 
das pessoas que fazem a 
Trainspotter, não posso 
deixar de destacar que a di-
mensão que hoje conhece-
mos tem pouco a ver com 
os nossos inícios. De facto, 
com uma certa erosão dos 
formatos habituais de sites 
de dedicados à vertente entusiasta do acompanha-
mento dos caminhos-de-ferro, o Portugal Ferroviário 
limitava-se a ser um fórum. Um fórum enorme, mas 
apenas isso.

Quisemos então prestar um tributo regular ao 
muito conhecimento aglomerado numa base diária, 
e com isso marcar uma presença diferente na inter-
net. A primeira Trainspotter, como várias que se se-

guiram, pouco mais era do que um pequeno apanha-
do de notícias partilhadas no fórum, pautada aqui e 
ali por reportagens fotográficas também elas saídas 
do fórum. A nossa ideia sempre foi, e continua a ser, 
que estas páginas são da comunidade, e caberá à 
comunidade divulgar o que achar pertinente. Claro 
que existe depois uma equipa de redacção, impres-
cindível para assegurar organização, montagem e 

cadência de publicação, 
mas o que está na base são 
os conteúdos.

Nestes cinco anos, pas-
sámos de uma breve news-
letter que retratava a acti-
vidade de um fórum, para 
uma dinâmica revista cujos 
conteúdos mais desenvol-
vidos em nada ficam a de-
ver a boas publicações de 
referência existentes por 
essa Europa – e pagas. 
Temos hoje a colaboração 
mais ou menos regular de 
cerca de 20 pessoas, e so-
mos contactados por pes-
soas de origens imprová-
veis, tendo em conta que 
editamos a revista apenas 
em português.

Sendo um projecto de desenvolvimento tão orgâ-
nico, é impossível dizer com certezas qual o figurino 
que a Trainspotter terá tomado daqui a 2 ou 3 anos, 
ou mesmo se ainda existirá. E é esta definitiva in-
certeza que nos vai alimentando a todos para conti-
nuarmos a querer publicar agora mais um número, 
depois mais outro, e por aí adiante. Enquanto a co-
munidade entusiasta quiser, a Trainspotter continua-
rá a trazer leitura de qualidade e gratuita.

5º ANIVERSÁRIO 
TRAINSPOTTER

João Cunha
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Nome: Carlos Loução
Idade: 15 anos em cada perna – e na cabeça.
Ocupação: Espalhar bílis por todo o lado.
“Ferroviário” desde: 7516, pelo Calendário Bi-
zantino. 2006, para o resto das pessoas.

Quando começámos a pensar numa 
newsletter periódica, qual era a tua ex-
pectativa para o futuro? Coincidia com 
o desenvolvimento que houve posterior-
mente?

Inicialmente, quando se falou na ideia de uma news-
letter, a minha primeira ideia foi que a Trainspotter se 
manteria sempre naquele modelo inicial de meia-dúzia 
de notícias, uma reportagem mais detalhada sobre algo 
e pouco mais. Estava céptico a respeito de uma pos-
sível expansão ou mesmo prolongada durabilidade da 
revista (sou um bocado pessimista por natureza, ad-
mito) por uma publicação deste género ter um público-
-alvo algo restrito como é a comunidade entusiasta da 
ferrovia. Passo a explicar: vê-se dezenas ou centenas 
de publicações não só em formato digital como em pa-
pel dedicadas, por exemplo, a automóveis vintage, pois 

existe um público-alvo enorme e que pode perfeitamente 
acolher mais publicações, o que não acontece com a fer-
rovia. Gostar-se de comboios é “coisa de maluquinhos”, 
segundo a população em geral, ao passo que gostar de 
carros antigos (continuando no mesmo exemplo) é coisa 
normal. 

De qualquer forma, o crescimento e a aceitação que a 
Trainspotter veio tendo ao longo destes cinco anos ultra-
passou em completo todas as minhas expectativas – e é 
sempre bom ser-se agradavelmente surpreendido! Ago-
ra apenas espero que, no mínimo, nos consigamos man-
ter assim, com os pés bem assentes na terra, e continue-
mos a produzir um produto final que seja do agrado dos 
leitores por muitos e bons anos – e boa matéria-prima 
não tem faltado, em virtude dos escribas que vão sub-
metendo textos (e não me refiro unicamente à equipa, 
pois existem muitos colaboradores externos com belas 
contribuições).

Tirando o tempo, que é um bem escasso 
a todos, o que defines como a maior difi-
culdade para publicar mensalmente uma 
revista gratuita?

Uma newsletter em formato digital tem de estar aloja-
da em algum local acessível do grande público para que 
todos os leitores possam ler. E, para uma publicação que 
está disponível gratuitamente para todos, encontrar, ter 
e manter esse local será a sua maior dificuldade – isto, 
lá está, se excluirmos o tempo..

Se pudesses, com fundos ilimitados, 
alterar a revista, o que alterarias desde 
logo? Em que conteúdos apostarias e 
com que fim?

Desde logo, desde logo, acho que movia os cordelitos 
para poder ter a revista em formato papel – seria um 
passo que algumas pessoas já nos perguntaram quando 
pode vir a acontecer. Outra coisa que gostaria de alterar 
era poder apostar numa versão em inglês da Trainspot-
ter, para que a revista se possa internacionalizar ainda 
mais e ser lida, não só por entusiastas portugueses, mas 
pelos fãs da ferrovia de todo o mundo. Todavia, se os 
meus hipotéticos mundos e fundos pudessem mudar al-
guma coisa no rumo da revista, acho que tentaria apos-
tar mais em entrevistas com antigos e/ou actuais funcio-
nários da ferrovia, para apresentarmos as suas histórias 
de vida, as suas experiências de vida – ou seja, termos 
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mais artigos como o da Trainspotter nº 29 sobre a vida 
de uma guarda de passagem de nível.

Acreditas que a dimensão da revista de-
via estar ligada à dimensão da rede por-
tuguesa (teríamos diminuído em vez de 
crescer!), ou o meio ferroviário abando-
nado pressiona ainda mais a publicação?

Lá está, se a Trainspotter seguisse a tendência da 
ferrovia nacional, nunca teria passado as dez páginas 
de tamanho. Há tantas coisas para falar, tanta história 
para recordar, tanto modelismo para mostrar (sim, que 
fazem-se muitas coisas giras no modelismo e que de-
veriam ter mais visibilidade – mas os próprios modelis-
tas também têm de dar o passo em frente, falar-nos das 
suas experiências, de como criam as suas miniaturas, as 
suas maquetes, técnicas, and so on), que, mesmo que 
não haja comboios, há-de haver sempre algo da ferrovia 
nacional para mostrar. Nem que um dia se escreva um 
artigo sobre uma sessão de spotting realizada à beira de 
uma maquete…

Alguma vez puseste em prática o teu se-
cular mau feitio com a redacção? Quere-
mos saber tudo!

Mau feitio, c…? Eu?! F…-se, isso é uma mentira, c…! 
Quem foi o f… que começou o rumor de que eu tenho 
mau-feitio?! De qualquer forma, com os inúteis, maldi-
zentes e calões que trabalham na revista, não há chicote 
grande o suficiente que valha.

Agora a sério, talvez pudesse ser um bocado mais 
cáustico com a equipa quando já chegamos à parte das 
revisões finais e encontram-se erros de palmatória que, 
realmente, dão vontade de disparar a eito para cima de 
quem escreveu aquilo. Mas o que vale é que, no final 
de tudo, eles lá vão aguentando com o meu mau-feitio. 
Deve ser até ao dia que algum deles me amarre aos car-
ris mesmo a jeito de ser passado a ferro por um comboio 
da Somincor…

 O que te atrai hoje em dia na ferro-
via? E o que perspectivas para o futuro?

Bom… hoje em dia, com os caminhos-de-ferro que te-
mos, vão faltando motivos de interesse, é um facto. A 
documentação antiga (em especial, horários) é algo que 
sempre gostei de ver e consultar, e isso ainda se mantém 

– apesar de já ir faltando espaço no meu “museu”/“ferro 
velho” (dependendo da pessoa que apelida o meu ar-
mazém) para arrumar a tralha. Na fotografia, com o fim 
de muitos dos comboios que me interessavam, cada 
vez há menos motivos para sair em busca de comboios 
para fotografar, a não ser que surja alguma circulação 
especial que mereça realmente a pena. Safam-se ainda 
os comboios siderúrgicos de Paio Pires com recurso a 
locomotiva diesel e os do Ramal de Neves-Corvo – por 
lógicas razões de proximidade. Fora isso, sempre tive 
algum gosto em fotografar as estações ferroviárias por-
tuguesas – aquelas construídas antes da epidemia de 
mamarrachos ter chegado também ao caminho-de-ferro 
– e… se calhar é isto.

Quanto ao futuro da nossa ferrovia… enfim, às vezes 
acho que mais vale bombardear tudo o que ainda existe 
e voltar a fazer de novo, pois vejo os nossos caminhos-
-de-ferro demasiado longe de qualquer possível salva-
ção. Prendemo-nos demasiado em rodriguinhos e em 
questões secundárias em vez de atacarmos a doença 
real da nossa ferrovia: termos uma rede ferroviária para-
da no tempo há uns 60/70 anos.

Imagina que já só poderias publicar uma 
reportagem mais (não te estamos a ame-
açar com a demissão, relaxa). O que es-
colherias para publicar?

26
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Só tendo mais um artigo para escrever, provavelmente 
atirar-me-ia a uma ideia que tenho tido há algum tempo 
mas à qual não tenho tido a coragem de me atirar: a de 
descrever uma viagem à minha terra (perto da estação 
de Amoreiras) com os meus pais via transportes públi-
cos nas décadas de 1980 e 1990, conciliando esta com 
a minha primeira paixão no que a transportes públicos 
diz respeito, as “laranjinhas” da Rodoviária Nacional. 
Um dos principais entraves à sua escrita tem sido o fac-
to de, apesar de ter feito esse percurso inúmeras vezes, 
o meu cérebro de gaiato não recorda já praticamente 
nenhuns detalhes dessas viagens; só que, assim como 
assim… é o último artigo, certo? Então coiso!

Nome: José Sousa
Idade: Nascido em 1972
Ocupação: Enriquecer o Estado Português.
“Ferroviário” desde: ...que nasci.

Desde o início tens sido um colaborador 
habitual, e mais recentemente foste pro-
movido à redacção. Qual o valor que en-
contras na ideia da Trainspotter? O que 
te cativa?

Estar sempre em cima do acontecimento ferroviário e 
cativa-me poder contribuir para um projecto de valor.

 
És uma das pessoas cujo foco está na 

infraestrutura e menos nos comboios. 
Quais as tuas principais motivações para 
esse foco?

Provavelmente descendência familiar. O meu avô era 
chefe-distrito, o meu pai chefe de estação, e então mui-
tas conversas andavam à volta da infraestrutura.

 
Qual o local da ferrovia portuguesa (em 

serviço e desactivada) que mais te im-
pressiona, e porquê?

Quanto menos modernizado melhor. Sendo um gran-
de apreciador de património paisagístico, o Vale do Dou-
ro e Baixo Alentejo são as zonas que mais admiro. O 
troço entre Régua e Pocinho pela combinação do azul 
do rio e do céu com o verde dos vinhedos e também de 
Beja a Santa Vitória-Ervidal, principalmente na altura do 
cultivo dos girassóis.
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Nome: Pedro André
Idade: 36
Ocupação: Ocupado, à espera de tempo para 
dormir uma bela sesta.
“Ferroviário” desde: Os meus tios sempre os 
conheci como trabalhando nos caminhos-de-
-ferro, sendo que viveram e trabalharam entre 
passagens de nível e estações desde o Algarve 
até ao Ribatejo. Também ainda sou do tempo do 
comboio como meio de transporte de média e 
longa distância, principalmente das longas via-
gens entre Faro e o Barreiro. Em termos de fó-
runs só desde 2008.

Ainda te lembras de quando e como co-
meçaste a colaborar? Que expectativas 
tinhas?

O primeiro artigo foi para a edição nº 10 de Maio de 
2011, e tinha como objectivo dar a conhecer um pouco 
mais da Linha do Algarve, sendo que as participações 
iniciais na Trainspotter foram sobre uma viagem a bordo 
de uma 0600 e sobre os especiais de cimento entre Lou-

lé e Vila Real de Santo António. A expectativa inicial era 
apenas colaborar esporadicamente, até porque nem sa-
bia se havia interesse em publicar aquilo que tinha escri-
to. Depois foi-se criando o hábito de voltar a escrever (os 
tempos de redacção da escola já lá iam há muitos anos) 
sobre temas mais variados. Sinceramente não esperava 
que passados quatro anos ainda existisse Trainspotter, 
porque estes projectos completamente amadores são 
difíceis de manter, mas felizmente formou-se um grupo 
coeso que tem conseguido ultrapassar as dificuldades.

 Tens sido um dos elementos-chave 
da produção da revista, e a equipa promo-
veu-te à direcção da redacção, reconhe-
cendo-te a liderança no processo edito-
rial. Como encaraste essa ideia?

Elementos-chave somos todos nós da equipa da re-
dacção em conjunto com os poucos que vão colaboran-
do e que permitem que mês após mês a Trainspotter 
esteja disponível. Ser da direcção da redacção é um 
orgulho, embora as decisões passem por todos nós. A 
escolha pela minha pessoa poderá ter tido a ver com o 
facto de ser muito exigente em termos de prazos e de 
datas, e talvez por ser da equipa aquele que consegue 
por estes tempos ter mais disponibilidade entre a vida 
profissional e a vida pessoal ( pena a noite ser tão curta), 
o que permite ter mais disponibilidade para ir organizan-
do alguns aspectos da Trainspotter.

Ainda na esfera da Trainspotter, o que 
achas que falta alcançar? O que gostavas 
de fazer ou ver no futuro na ou sobre a 
Trainspotter?

Na Trainspotter falta conseguir atrair muito mais pes-
soal com vontade de contribuir activamente na concep-
ção da mesma. Nos dias de hoje 90% dos conteúdos 
são por norma da autoria da equipa da redacção e era 
interessante que a divisão dos conteúdos fosse mais 
equilibrada entre quem nos lê e entre quem coordena a 
revista. Por exemplo o modelismo é dos temas em que 
é mais difícil conseguir colaborações/participações, e no 
entanto são às centenas todos aqueles que apresentam 
trabalhos fantásticos nas mais variadas vertentes que 
vão desde as maquetes até à construção de modelos. 
Espero que no futuro a secção de modelismo da Trains-
potter seja uma das mais activas, servindo de montra 
para o que de muito bom se faz em Portugal e como 
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forma de atrair mais pessoal para essa actividade.

Ferroviariamente, a tua inspiração de 
base parecem ser as infraestruturas, a 
que já consagraste inúmeros artigos. De 
onde partiu esse gosto?

Como disse anteriormente fui conhecendo alguns pon-
tos da rede ferroviária muito por causa do emprego dos 
meus tios, muito principalmente passagens de nível e 
algumas estações. Sempre me fascinou a logística que 
permitia os comboios na década de 80 circularem em 
segurança e percorrem todo o país ligando o Norte ao 
Sul e o Este ao Oeste, sendo que apenas a partir de 
2009 comecei a tentar percorrer tudo o que era linha e 
ramal estivesse encerrado ou ao serviço. Adoro aquilo 
a que se chama “arqueologia ferroviária”, que mais não 
é do que retratar um pouco da história ferroviária portu-
guesa e cujo património é tão mal tratada é por vezes. 
Sou capaz de passar imenso tempo numa qualquer es-
tação abandonada imaginando como seria o movimento 
nos tempos áureos. O caminho-de-ferro teve um papel 
importante no desenvolvimento do país, e conhecer o 
passado é meio caminho para enfrentar o futuro.

E coleccionismo? Há algo que coleccio-
nes sobre a ferrovia?

Tenho material para construir uma maquete e algum 
material circulante que me foi dado após a morte de uma 
familiar que tinha essa mesma maquete, e cuja peças 
foram “abandonadas” a um canto da casa. Infelizmente 
não tenho espaço (nem jeito) para poder usufruir do ma-
terial. Talvez mais tarde haja essa possibilidade.

De resto tenho alguns livros de temática ferroviária 
acerca do caminho-de-ferro português, muito deles em 
2ª mão que fui arranjando pela internet. Em termos de 
papelada são algumas resmas, grande parte dela “requi-
sitada” ao lixo em algumas ocasiões, que talvez um des-
tas dias seja organizada de uma maneira mais eficiente.

Achas mais provável a construção da li-
nha Aveiro – Salamanca ou a construção 
de um túnel helicoidal na Linha do Tua?

Acho mais provável que mude o governo novamente e 
continue tudo na mesma. Infelizmente os erros do pas-
sado continuam a existir, e a ineficácia dos governantes 
é gritante. Já nem sei se a ferrovia é tão mal tratada 

favorecendo desse modo a rodovia, ou se é apenas ig-
norância de quem tem o poder de decisão. É inaceitável 
em 2015 não existir  um plano concreto, realista e de-
finitivo acerca das verdadeiras necessidades nacionais 
em termos de transporte ferroviário. O PET (Plano Es-
tratégico de Transportes) teria tudo para ser uma ala-
vanca na evolução ferroviária portuguesa, mas parece 
que vamos continuar a remendar a rede ferroviária com 
obras sem grande nexo. Gostava de ver as ligações a 
Espanha avançarem, mas com projectos que verdadei-
ramente satisfaçam as necessidades em vez de projec-
tos em “cima do joelho” como foi o caso do TGV. Talvez 
daqui por 20 anos se tenha decidido onde passa a linha 
Aveiro – Salamanca ou a linha Sines – Elvas.

Que palavras reservas à tua equipa de 
redacção? E aos nossos leitores?

Para a equipa um forte abraço, e que tenhamos a ca-
pacidade de continuar a trabalhar em prol da Trainspot-
ter de modo a que a mesma seja cada vez mais uma 
referência em Portugal, aumentando a qualidade e a di-
versidade dos artigos.

Aos leitores um muito obrigado por lerem a Trainspot-
ter , darem as suas opiniões e ideias e agradecer a todos 
aqueles que têm ao longo destes cinco anos colaborado. 
Há sempre muito a melhorar e contamos com todos vós 
para nos ajudar nessa tarefa.
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Nome: João Cunha
Idade: 28
Ocupação: Gestão de cadeias de abastecimen-
to.
“Ferroviário” desde: …que recebi uma locomo-
tiva em escala H0, no meu dia de nascimento.

És o “fundador” da Trainspotter, e foi 
contigo que tudo começou. Que raio te 
passou pela cabeça para avançares com 
o projecto da Trainspotter?

O Portugal Ferroviário foi durante muitos anos um 
mero alojamento para o fórum, mas a ideia inicial era 
mais abrangente, e acabou por ser desenvolvida a par 
com o Transportes XXI, que é outro projecto notável e 
com uma implementação bem mais antiga.

O formato regular de website nunca atraiu verdadeira-
mente. Com o aparecimento do Flickr e outros serviços 
de imagem, que absorveram o que era 90% do objectivo 
dos formatos regulares de sites dedicados a caminhos 
de ferro, de entusiastas, não sobrava quase nada para 
incorporar num site – e para partilha de fotografias, sem 
dúvida que os serviços entretanto disponibilizados por 
grandes corporações são mais eficazes e eficientes, ain-
da para mais integrados nas lógicas de redes sociais de 
hoje em dia. Por isso, a abordagem teve de ser outra, e 
acabei por me focar na partilha de um periódico e não o 
desenvolvimento de um portal de informação de actuali-
zação constante.

Tendo em conta que o fórum resistiu ao avanço do 
Facebook, que liquidou muitos espaços de discussão, 
percebi que a massa crítica desta comunidade era su-
ficientemente consistente e resistente para algo deste 
género. E a ideia foi precisamente reunir mensalmente o 
que a comunidade partilha numa base diária.

Sendo que Trainspotter cresceu muito 
desde o início tendo passado de uma sim-
ples newsletter com cerca de 4 páginas 
para uma revista no verdadeiro sentido 
da mesma com uma diversidade enorme 
de conteúdos, pensavas que fosse possí-
vel chegar até ao que a Trainspotter é nos 
dias de hoje? E o que achas que foi mais 
importante para este crescimento?

A ideia original era de fazer uma síntese mensal dos 

conteúdos produzidos e partilhados no fórum pela co-
munidade do Portugal Ferroviário. Pode soar a vistas 
curtas, mas tendo em conta que quem tem de montar 
e partilhar não é pago e faz só por amor à camisola, eu 
nunca pensei que essa síntese evoluísse tanto, quer em 
qualidade, quer em volume.

Quando começou a existir uma equipa a aderir à ideia, 
e a dedicar-lhe tempo todos os meses, comecei a acredi-
tar que a evolução seria uma questão natural, de tempo, 
e por isso aqui estamos!

Os factores de sucesso são óbvios e merecedores de 
reconhecimento. A comunidade, porque como já referi 
sempre mostrou consistência ao longo do tempo – há 
conteúdos todos os meses. E, mais importante ainda, a 
entretanto constituída equipa de redacção, que é insu-
perável.

Eu muitas vezes espanto-me, sinceramente, com o 
que somos capazes de fazer só por dedicação à causa. 
E se uns meses há um outro elemento que pode estar 
mais na sombra, outros tomam o lugar e asseguram que 
a edição sai como num mês em que toda a equipa está 
disponível. É francamente fantástico, e eu para isso não 
arranjo palavras de agradecimento suficientes.

Num país em que o caminho-de-ferro é 
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um assunto menor para todos aqueles 
que têm poder de decisão, como é pos-
sível teres vontade de continuar a traba-
lhar activamente numa revista de âmbito 
ferroviário? 

O nosso mundo é cada vez menos português, e cada 
vez mais global. Neste particular, ainda bem, porque 
efectivamente o país continua a olhar de lado para o 
caminho-de-ferro, apesar de ser assunto que domina 
programas eleitorais e cartas de intenções no panorama 
político dos últimos vinte anos.

Os caminhos de ferro não são para mim apenas um 
objecto de entusiasmo. Interesso-me muito pelos mode-
los de negócio, por perceber os segmentos onde poderá 
entrar no futuro, os problemas gerais, de transportes e 
sustentabilidade, que pode causar ou resolver. E nesse 
quadro mais amplo, continuo a ver um oceano de temas 
interessantes para acompanhar.

É certo que em Portugal o panorama é ainda muito 
estático, mas ninguém tenha dúvidas de que por mais 
interesses instalados contrários à aposta no caminho de 
ferro que possam existir, um momento chegará em que 
a realidade fora de portas torna o nosso desinvestimen-
to tão gritante, que nós teremos mesmo de mudar as 
coisas cá dentro. E por exemplo na comparação com 
os nossos vizinhos em Espanha, cada vez mais ficamos 
mal na fotografia. Alguém quererá que a Península Ibéri-
ca seja uma península coreana no que aos comboios diz 
respeito? Acho que nem os nossos políticos vão resistir 
tanto assim.

A Trainspotter tem publicado alguns ar-
tigos onde são visíveis algumas criticas 
às políticas ferroviárias nacionais nos 
mais variados temas. Não tens medo de 
um destes dias seres impedido de entrar 
numa estação ou embarcar num comboio 
como forma de retaliação por parte dos 
responsáveis ferroviários nacionais? Ou 
achas que ninguém liga ao que é publica-
do na Trainspotter?

Francamente acho que a nossa reputação é a de dar-
mos uma visão muito positiva e abrilhantadora do cami-
nho de ferro enquanto sistema. Não há sistemas, ope-
rações e investimentos perfeitos, portanto é natural que 
quem queira acompanhar de forma abrangente sistemas 
complexos como os de transportes, também deve (eu 

acho que é um dever cívico) ter um olhar crítico sobre o 
que existe e o que não existe.

Julgo que a maturidade institucional em Portugal já 
permite separar as águas. Claro que se usarmos as pá-
ginas da Trainspotter para defender políticas de terra 
queimada ou “bater no ceguinho” só por desporto, não 
podemos esperar receptividade dos visados. Mas esse 
tipo de posturas, para mim, são apenas insensatez e 
certamente vamos sempre tentar evitá-las nas nossas 
páginas. Queremos produzir qualidade, com pés e cabe-
ça, razoabilidade e ponderação.

Relativamente à visibilidade, eu acho que se liga efec-
tivamente ao que a Trainspotter publica, e por isso te-
mos o dever de manter o olhar crítico, até para ajudar 
a construir uma consciência cívica sobre transportes, e 
caminhos de ferro em particular, que falta muito em Por-
tugal. Este é um meio de transporte com poucos holo-
fotes e pouca presença mediática. Ninguém directa ou 
indirectamente relacionado com este meio deve evitar a 
tentativa de criar uma maior consciência sobre os temas.

Não há 2600 (nem se sabe o que o futuro 
lhes reserva), as 1900/30 estão a cami-
nho da reforma. Quando se acabarem de 
vez as locomotivas de “nariz partido” vais 
acabar a carreira de spotter nacional e 
o teu interesse pelos caminhos-de-ferro 
nacionais vai provavelmente cair ainda 
mais. Assim sendo pensas em dar assim 
por finalizada a história da Trainspotter, 
ou achas que este é um projecto que ain-
da há de sobreviver por muitos anos?

 
Na perspectiva entusiástica, é sem dúvida uma verda-

de que o material da chamada época IV, ali entre os anos 
60 e 80, praticamente monopoliza os meus interesses. 
Sair para fotografar tem custos, e a não ser que conse-
guisse viver disso, o restante material não me puxa o 
suficiente para esse tipo de gastos – quer económicos, 
quer de tempo.

Por minha vontade, todo o material moderno teria vi-
dros inclinados para dentro, e teria equipamento de som 
para simular os sons das 2600, que as tecnologias ac-
tuais permitem evitar. Mas não pode ser, e temos é que 
como comunidade entusiasta começar a trabalhar real-
mente para ajudar à preservação destas peças de que 
gostamos. Não faltam exemplos para podermos brilhar 
também em Portugal.

Posto isto, vejo nos caminhos de ferro um “produto” 
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com potencialidades brutais para o futuro. Com o tráfego 
de mercadorias a acelerar sempre mais que o cresci-
mento do PIB, o congestionamento terrestre é já uma 
realidade extremamente penalizante em muitos países 
ocidentais, e só o caminho de ferro oferece um “caudal” 
potencial que permita absorver mais tráfego sem neces-
sidade de ocupar ainda mais solos com infraestruturas 
de transporte. E sou um enorme entusiasta desta pers-
pectiva económica e de gestão. Penso produzir uma 
tese relevante sobre o assunto, para breve, e vejo um 
sem fim de temas ligados à inovação e gestão para me 
ocupar até ao fim dos meus dias, assim haja oportuni-
dade.

Em resumo, a Trainspotter vai existir enquanto a co-
munidade quiser partilhar conteúdos sob esta forma ou 
qualquer outra que possa ser abraçada pela revista. 
Porque a Trainspotter é o que a comunidade quiser que 
seja, eu apenas lancei a ideia. Da minha parte é que pro-
vavelmente os conteúdos tenham tendência para ir mu-
dando. Se calhar vão ver ainda mais coisas ligadas aos 
caminhos de ferro enquanto negócio, e menos relatos de 
jornadas passadas à espera de bonitas composições de 
mercadorias. Para mim, qualquer uma das perspectivas 
me motiva enormemente.

Há algo que ainda salta à vista para 
quem lê a Trainspotter, que é uma reduzi-
da participação de pessoas extra-redac-
ção. É uma opção editorial ou existe pou-
ca participação? Revês esse problema 
noutros âmbitos?

É verdade que, ao iniciar, a ideia era que a revista fosse 
uma plataforma giratória para os conteúdos de qualquer 
membro da comunidade. Habitualmente as pessoas no 
nosso país não são proactivas em projectos colectivos, 
pelo que não me espanta assim tanto uma relativa falta 
de participação. Digo relativa porque a verdade é que a 
redacção não parou de aumentar, reflectindo mais cola-
boradores habituais, e mesmo fora dela temos algumas 
pessoas que em todas as edições nos ajudam a fazer de 
cada número, um número apetecível. Fotógrafos como o 
Valério dos Santos, por exemplo.

Noutros contextos, a situação é idêntica. Acho que a 
nova geração, da qual fazemos parte, tem de assumir 
papéis mais interventivos, tem de colaborar mais entre 
si, tem de perceber que o futuro colectivo depende da 
junção de esforços. E se calhar há coisas em que pensa-
mos ser impossível intervir, como manter e fazer circular 
uma locomotiva retirada de serviço comercial, mas que 
poderá ser viável se formos menos portugueses e mais 
anglo-saxónicos, no que a espírito colectivo diz respeito. 
Ou espanhóis, se preferirem.

Para finalizar a pergunta que se coloca. 
Deves ser das pessoas mais conhecidas 
do mundo ferroviário entre fóruns, Trains-
potter, spotting e mais uma boa quantida-
de de coisas. De onde veio esta paixão 
ferroviária que se estende até França e 
Marrocos por exemplo? 

Temos de nos lembrar que podemos ser uma presen-
ça assídua no mundo montado à volta da internet, mas 
grande parte do tecido ferroviário não se movimenta 
nesses círculos.

Posto isto, a paixão ferroviária começou quando os 
meus pais decidiram que uma boa prenda para ofere-
cer a um recém-nascido seria uma locomotiva a vapor 
em escala H0. Ainda hoje a tenho, funciona, e embora 
grosseira nos detalhes, será certamente a única peça 
da minha colecção de que nunca vou ouvir ofertas.

O meu pai também aprecia os comboios, e acabou 
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por sempre promover as idas às estações – lembro-me 
de uma vez em que me lançou para dentro de uma 5600, 
tinha eu 6 ou 7 anos. Eu nem aproveitei a simpatia do 
maquinista, que se esforçava por mostrar a paraferná-
lia tecnológica a um miúdo pequeno. Estava em pânico, 
achei que o comboio ia partir, e eu ali sentado, com os 
meus pais do lado de fora!

Com a idade veio o interesse académico e profissio-
nal. O transporte de mercadorias é o grande filão do meu 
entusiasmo, passo boa parte do meu tempo a investigar 
tudo o que tem relação com o tema, e na minha forma-
ção em Transportes sempre escolhi como temas de tra-
balho o transporte ferroviário de mercadorias. Acho que 
vai passar por aí o meu futuro como entusiasta / promo-
tor do meio ferroviário.

Nome: Tiago Daniel Ferreira
Idade: 29
Ocupação: Engenheiro Mecânico
“Ferroviário” desde: 1998

Foste um dos fundadores do Portugal 
Ferroviário, e embora habitualmente mais 
na sombra embarcaste também na aven-

tura da Trainspotter. Culminar lógico do 
percurso?

Sempre gostei de estar mais na sombra. Tem a ver 
com o meu perfil e com a minha forma de ser. Não gosto 
de entrar em confusões, preferindo contribuir ou ajudar 
em algo que acredito ou que possa dar uma mais-valia. 
Em parte é o motivo por estar há mais de 10 anos ligado 
ou contribuindo para o PF. Sempre achei necessária a 
existência de algo que pudesse descrever de uma forma 
de magazine a actualidade ferroviária e que fizesse uma 
ponte entre o passado e o futuro, tal como acontece nas 
grandes publicações estrangeiras. E mesmo num pe-
queno país ferroviário como o nosso, sempre achei que 
tal também seria possível existir.

A Trainspotter é o culminar dessa ideia e que teve um 
longo processo e caminho que já tive o prazer de con-
tar na edição de Julho do ano passado aquando dos 10 
anos do Portugal Ferroviário. Este percurso só poderá 
ser lógico tendo em conta a equipa que se juntou ao lon-
go destes anos ainda no fóruns e nos chats relacionados 
com o PF e que, partindo de um pequeno caminho-de-
-ferro como o nosso, conseguiu mostrar que é sempre 
possível existir sempre uma história, uma notícia para 
desenvolver, uma viagem para retratar de uma forma 
diferente, um spotting que foi feito, mesmo sendo na li-
nha ou traço de ferrovia que nós conhecemos melhor. 
Conseguimos adaptar-nos a uma era digital em que 
aparecem novas plataformas mais interactivas e com 
mais opções de escolha. Conseguimos aproveitar estas 
plataformas para inovar e para divulgar e chegar a um 
cada vez maior número de pessoas, com um produto 
de qualidade, e com que nos distingue: a nossa própria 
formar de estar. 

O que te cativa hoje em dia nos cami-
nhos-de-ferro? Ainda é o mesmo que há 
10 anos atrás, ou a abordagem mudou?

A abordagem que deve ser efectuada hoje terá que ter 
em muito a experiência adquirida, as viagens realizadas 
e os conhecimentos adquiridos. O que me cativa hoje 
no panorama nacional é essencialmente o que vivi ao 
longo de 13 anos no qual me dediquei mais a sério a 
este hobbie ao qual se junta ao modelismo ferroviário. 
A isso junto os caminhos-de-ferro estrangeiros onde há 
muito por descobrir e conhecer e onde predomina a mi-
nha curiosidade. É por aqui que me quero concentrar 
nos próximos anos.
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 O actual panorama nacional não pode cativar alguém 
que conheça a nossa história ferroviária. Quando come-
cei mais a sério nestas lides (em 2002), tinham sido reti-
radas ou estavam a ser retiradas de serviço as primeiras 
locomotivas diesel (as 1500 em 2001, e as 1800 e 1200 
em 2002), e senti que na altura era importante retratar e 
sentir ao máximo (viajar e fotografar) o que ainda havia 
na altura. Como não tenho nenhum ferroviário na minha 
família (apenas na parte rodoviária), o aparecimento da 
internet ajudou-me imenso na aquisição de conhecimen-
tos e documentação, e além disso o contacto com outros 
outras pessoas permitiu efectuar esse objectivo. A ge-
neralização da fotografia digital permitiu retratar de uma 
forma que pouco tempo antes seria impossível. 

Obviamente que hoje a abordagem não pode ser 
a mesma de há 10 ou 15 anos atrás. Tem que contar 
inequivocamente tudo o que nós vivemos. Mas não po-
demos só estar presos ao passado. Há sempre coisas 
novas por descobrir tanto cá dentro como cá fora, tanto 
seja no material circulante ou na infraestrutura. No meu 
caso passa cada vez mais lá fora no caso do momen-
to presente. Nos últimos três anos quase que não fo-
tografei. Não me cativa sair a um fim-de-semana (que 
é quando tenho mais tempo por motivos profissionais), 
e fotografar as mesmas composições, sempre iguais e 
sem variedade. A saída de serviço das 2600, das 1550 
e proximamente das 1900/30 (as minhas preferidas – 
sempre tive uma maior preferência para o diesel) foram 
determinantes para essa situação. 

 A decadência do CF em Portugal ao longo dos próxi-
mos ano é irreversível. Não existe ninguém com capaci-
dade de efectuar uma verdadeira reforma do transporte 
ferroviário em Portugal, que passa por numa nova rede, 
com padrões de conforto e cadência europeias. O que 
se anuncia para os próximos anos é mais do mesmo e 
sustentado em opções erradas. Não se deslumbra um 
futuro brilhante nos caminhos-de-ferro em Portugal. Per-
demos diversas oportunidades para começar a mudar.

No futuro, o que achas que pode ser a 
Trainspotter e o Portugal Ferroviário? 
Vês evolução ou perspectiva-se um declí-
nio semelhante ao da rede portuguesa? 
Devemos olhar para fora ou iremos depri-
mir demasiado?

A Trainspotter e o Portugal Ferroviário podem passar 
para o próximo patamar, que é uma presença mais físi-
ca, saindo em parte do mundo virtual em que estamos 

inseridos. Isso significa um novo tipo de iniciativas que 
possam ser organizadas, desde encontros com leitores 
ou o estabelecimento de protocolos com identidades 
que permitem executar um novo tipo de trabalho, seja na 
sua promoção ou mesmo na ajuda no desenvolvimento 
de novos projectos, como na área na preservação e res-
tauro. A nível de conteúdos e comparando com o que 
é publicado lá fora tanto a nível físico como no online, 
conseguimos produzir tão bons ou melhores conteúdos. 
Nunca pensei que conseguíssemos chegar a este ponto 
após 5 anos, partindo de uma simples newsletter. Penso 
que temos uma base sólida a continuar a evoluir de uma 
forma sustentável e realista de modo a chegar ainda 
mais longe e a mais leitores. 

Em relação ao olhar, teremos que continuar a seguir a 
nossa evolução natural e não estar limitado à rede na-
cional ou ao panorama actual. Aliás, desde os primeiros 
números da revista que houve sempre um cuidado e in-
teresse para mostrar o mundo além fronteiras, partindo 
em parte de viagens ou deslocações realizadas pelos 
seus colaboradores. Cada vez mais teremos que olhar 
para fora, ou no caso de olharmos para dentro teremos 
que olhar para os nossos arquivos ou para os nossos 
registos. Não podemos limitar a uma pequena rede fer-
roviária algo “coxa” e ultrapassada ou estar presos ao 
passado, à nostalgia. Um dos pilares no qual a Trains-
poter e o PF têm, é mostrar e demonstrar cada vez mais 
um mundo ferroviário fora das nossas portas. Mostrar 
como deve ser uma rede ferroviária interligada, que sirva 
bem as pessoas e no qual continua a haver uma apos-
ta constante no conforto e na qualidade do serviço, que 
permita uma reflexão permanente sobre o que deveria 
em muitos aspectos ser feito na rede portuguesa. É essa 
capacidade de análise de uma forma sustentável que 
permite uma evolução do nosso projecto. Uma maior 
internacionalização do nosso projecto pode ser uns pon-
tos que possa permitir uma continuada evolução do que 
é a Trainspotter e o Portugal Ferroviário

Estes 5 anos são importantes para começar a deba-
ter a próxima fase. Estamos mais amadurecidos, mais 
velhos e com uma outra forma de ver as coisas, mais 
profissional. A relação de confiança é muito maior e sa-
bemos das capacidades de toda a equipa. Penso que 
este possa ser o momento para o virar de página para o 
que queremos nos próximos 5 anos. O que pretende vai 
exigir um outro tipo de dedicação e uma união bem for-
tes, mas que consiga mais uma vez surpreender e que 
seja mais uma pedrada no charco no nosso pequeno pa-
norama que foi o aparecimento do PF e da Trainspotter. 
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Espero daqui a 5 anos possa reforçar este discurso aqui 
nestas páginas aquando dos 10 anos desta publicação. 
É sinal que valeu a pena.

Nome: Pedro Nuno Mêda Magalhães
Idade: 33
Ocupação: Engenheiro Civil
“Ferroviário” desde: Os 4 anos quando fui com 
o meu avô materno num Sábado à Estação de 
São Bento

Foste colaborando com a revista des-
de o primeiro momento, mas já tinhas e 
manténs outras responsabilidades edito-
riais, quer na ferrovia, quer na ordem dos 
engenheiros. Não comparando o grau de 
responsabilidade, obviamente diferente, 
qual a motivação específica na Trainspot-
ter?

São efetivamente desafios com responsabilidade e 
âmbito bastante diferenciados, embora o compromisso 
seja por mim encarado de forma idêntica. A motivação 

para participar na Trainspotter acaba por colidir com a 
minha formação e percurso profissional. Foi pela mão 
de temas mais técnicos que comecei a contactar com 
a revista, inicialmente revendo alguns conteúdos e pos-
teriormente começando a escrever sozinho ou em con-
junto alguns artigos sobre a história das infraestruturas 
ferroviárias, nomeadamente pontes e estações. Uma 
outra motivação esteve relacionada com a possibilida-
de de escrever sobre material circulante que é também 
um dos meus interesses. Penso que, no geral, a estas 
motivações iniciais acabou por se juntar a motivação e 
o sucesso na redação de artigos em conjunto, designa-
damente com o Pedro André e com o João Cunha. O 
sucesso nas acções de trabalho conjunto para o cumpri-
mento de objetivos a curto prazo também constitui uma 
motivação para o envolvimento.    

   
De que forma vês possíveis pontes en-

tre as várias publicações ferroviárias 
existentes? Há lugar para partilhas entre 
as publicações não comerciais, ou acre-
ditas na estanquecidade?

É uma questão premente, mas sobre a qual não tenho 
opinião formada. Penso contudo que não haverá uma 
receita generalista, ou seja, as dinâmicas variam em 
função dos setores de atividade. Tendo como exemplo a 
minha área profissional, existem diferentes publicações 
que, em determinados aspectos se sobrepõem. No en-
tanto, as suas especificidades acabam por conduzir a 
públicos-alvo que são algo diferenciados. Acredito que 
no âmbito das publicações de índole ferroviária e/ou 
dos transportes há oportunidades no estabelecimento 
de pontes, designadamente para o aprofundamento de 
temas da atualidade ou efemérides de grande relevo. 
Essas dinâmicas permitem reforçar a importância do 
setor e de algum modo colocar as questões na agenda 
mediática. Ou seja, sem grande reflexão sobre a matéria 
acredito na partilha, mas estas terão necessariamente 
que obedecer a pressupostos formalizados.  

Quando olhas para a estrutura típica 
da revista, o que valorizas mais, e o que 
achas que lhe costuma faltar?

A estrutura tem vindo a ser modificada para se ade-
quar cada vez mais aos elementos produzidos e ao 
público-alvo. A última alteração de imagem penso que 
foi muito positiva. Valorizo os espaços dedicados a ima-
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gens, muito difíceis de ter em publicações de papel. Ten-
tando identificar aquilo que poderei considerar apenas 
como “menos conseguido” referiria a estação terminal, 
que a prazo poderá assumir uma estrutura mais idêntica 
à de uma agenda. Mas, esta questão relaciona-se com o 
que disse anteriormente. Há dois anos, este tópico dificil-
mente se justificaria face à total ausência de atividades. 
Presentemente, verifica-se alguma volatilidade, mas um 
número interessente de eventos. Uma maior consistên-
cia nos eventos e a existência de uma agenda mediática 
permitirá uma reestruturação deste ponto da revista.    

Sendo tu um homem das construções, 
tens assinado vários artigos que não se 
cingem só às infraestruturas. Na “eterna” 
batalha entre material circulante e infra-
estruturas, por que segmento tens mais 
simpatia, quando toca a escrever sobre 
um hobbie como este?

É uma pergunta de resposta difícil, não pela opção, 
mas pela justificação. A empatia pela ferrovia começou 
pelo material circulante e, por isso, a proximidade a ele 
foi maior numa fase inicial. Existem algumas séries de 
material com as quais empatizei e senti muita curiosi-

dade em perceber melhor o seu contexto e história. As 
1400, os Sentinel, 2550, as ambulâncias postais Linke-
-Hoffmann e as UTE 2100, constituem alguns desses 
exemplos. No entanto, a história das infraestruturas fer-
roviárias está intimamente ligada com a história da obra 
pública e da engenharia civil. Dada esta proximidade e 
face à vastidão de infraestruturas e alternativas tecnoló-
gicas utilizadas pelas diferentes empresas concessioná-
rias nas diferentes construções, tendo a ter mais simpa-
tia por este tema.   

O que é que não pode faltar quando ves-
tes a pele de um trainspotter?

A atividade de trainspotting tem vindo a tornar-se cada 
vez mais cirúrgica face a todas as ocupações e atribui-
ções que atualmente assumo. Desta forma torna-se ne-
cessária uma preparação minuciosa para rentabilizar o 
tempo disponível. Além do que se poderá considerar ób-
vio como seja a máquina, cartões, baterias e lentes, um 
dispositivo com acesso ao Google Earth é indispensável 
para encontrar bons locais alternativos quando existem 
atrasos nas circulações ou quando as condições clima-
téricas se tornam mais desfavoráveis. Em jornadas mais 
longas e exclusivamente dedicadas “à causa” é funda-
mental o espírito de sacrifício.  

Quais as tuas referências no setor ferro-
viário, e porquê?

Existem várias personalidades que, em diferentes as-
pectos são referências para mim no que à ferrovia diz 
respeito. De algumas já consegui encontrar bastante in-
formação a seu respeito, mas existem muitas que estão 
por estudar. Começaria pelo segundo grupo, maioritaria-
mente engenheiros que assumiram o comando dos tra-
balhos de construção das diferentes linhas. Olhar para 
os seus textos assinados com decisões sobre as obras 
é algo que me inspira. Será um trabalho interessante 
olhar para a vida e percurso destes homens que levaram 
o caminho-de-ferro aos mais recônditos locais do país. 
Depois, e mais contemporâneos, temos personalidades 
como o Arq. Cotinelli Telmo ou o Eng. Espregueira Men-
des que deixaram a sua marca na história da ferrovia em 
Portugal. O primeiro pela concepção de obras modernis-
tas, simples e funcionais, que marcaram um tempo mas 
também um regime e, por isso, pouco a pouco a sua 
obra vai sendo revisitada. O segundo pelo percurso na 
empresa, desde engenheiro estagiário nos Caminhos de 
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Ferro do Minho e Douro até Presidente da Companhia 
dos Caminhos de Ferro.

E estes são apenas alguns nomes, mais do passado e 
mais diretamente ligados às empresas do setor. Existem 
muitos outros que poderiam também ser referidos.

Teremos Trainspotter para mais 5 anos? 

Não tenho dúvidas que teremos muitos assuntos para 
colocar na revista nos próximos 5 anos. A equipa tam-
bém está muito motivada e comprometida com o projeto. 
Face às características do projeto o voluntarismo é um 
factor determinante e não controlável. Penso que alguns 
sairão e outros entrarão na equipa redactorial para con-
tinuar a dar à comunidade entusiasta da ferrovia uma 
publicação de excelente qualidade. 

Nome: Ricardo Ferreira
Idade: 26
Ocupação: Telecomunicações
“Ferroviário” desde: ...que nasci

Desde a primeira hora com o projecto, a 
cargo também da entidade “Portugal Fer-
roviário”, e ainda com ideias para o futuro 
do projecto?

Para resistirmos precisamos de ser dinâmicos, à ima-
gem do universo empresarial. E felizmente temos o feito 
com algum sucesso, graças à força das pessoas que 
têm mantido o projecto. Mesmo com a difusão das redes 
sociais ainda cá continuamos. Há 5 anos atrás lançamos 
a Trainspotter e naturalmente se cá quisermos continuar 
teremos de continuar na linha do progresso. Trazer gen-
te nova para o projecto, actualizar as plataformas, ou 
avançar para novos formatos que divulguem de forma 
mais eficiente os nossos caminho-de-ferro. E ainda há 
muito a fazer até chegarmos ao patamar entusiasta que 
é vivido na maioria dos países da europa central.

De que forma a ferrovia entrou na tua 
vida? E de que forma a Trainspotter se in-
tegra com a tua “carreira” de entusiasta 
ferroviário?

A ferrovia cresceu no berço, porque o meu pai também 
já era entusiasta pelos caminhos-de-ferro. E quem cres-
ce com os comboios muito dificilmente deixa de gostar 
deles. Somos amantes dedicados, porque simplesmente 
é bom cá estar. Contribuir todos os meses para a revista 
permite-me estar sempre actualizado, mesmo quando a 
vida profissional nos tira muito de nós. Eu aprecio um 
pouco de tudo na ferrovia, mas a área que mais gosto 
acaba por ser a fotografia porque me obriga a viajar, que 
é aquilo que mais gosto de fazer. A Trainspotter identifi-
ca-se comigo por possuir um conteúdo jovem, com malta 
capaz de valorizar também o caminho-de-ferro clássico.

O que é que a Trainspotter já te deu, 
e para onde pensas que a revista pode 
caminhar? Vamos acabar com a revista 
quando a última 1900 sair de serviço, ou 
vamos andar por cá ainda a dar notícias 
sobre o maglev português?
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Fazer parte de uma redacção foi uma experiência 
nova, que está a ser muito positiva. É fazer parte de um 
projecto à imagem de muito do que se faz lá fora, é o 
prazer pela divulgação de uma área de que tanto gosto, 
são as pessoas... enfim. Atendendo ao dinamismo que 
temos mostrado até aqui, um projecto como o da Trains-
potter tem futuro mesmo sem comboio, mas terá natu-
ralmente de ser adaptar, adquirir nova massa orgânica 
provavelmente.

Colecionas fotografias ferroviárias, e és 
um conhecido adepto da fotografia analó-
gica. É mesmo verdade que acreditas, em 
2015, que “analogic do it better”?

A resposta correcta é… gosto de filme, o que se pode 
fazer? Não que seja melhor que o digital, mas enfim, 
é diferente, com vantagens e desvantagens, é também 
bom e é uma diferente forma de representar a realida-
de. É um formato que sempre gostei, foi com ele que 
comecei a gostar de fotografia ferroviária, faz-me viajar 
no passado… já que actualmente os comboios não o 
permitem. É difícil deixar uma coisa que tanto nos mar-
cou no passado. Os resultados são muito imprevisíveis 
comparados com digital, mas é também o que motiva, 
saber que pode ser muito bom, como muito mau.

Mas a questão propriamente dita deixou de fazer sen-
tido a partir do momento que empresas como a Fujifilm 
e Kodak deixaram de apostar na inovação do processo 
analógico, retirando inclusive os seus melhores produ-
tos do mercado em 2009. Hoje já só fotografa em ana-
lógico quem quer e não quem necessita. Mas o merca-
do até tem aumentado desde 2012. E empresas como 
a Ferrania estão já a voltar a fazer filme para amantes 
dedicados. A Kodak tem também dado algum feedback 
reajustando as suas emulsões ao mercado existente e 
agora já só estamos à espera de uma resposta da gi-
gante Fujifilm, que até aqui só tem extinguido e aumen-
tado preços. Eu, enfim, espero continuar a manter-me à 
espera de um comboio com uma máquina digital, mas 
também com uma analógica.

Fotografas mais facilmente um comboio 
de contentores de dois quilómetros de 
extensão com sol a favor, mas reboca-
do por uma locomotiva moderna, ou uma 
automotora toda velha em contra-luz e a 
quilómetros de distância? E porquê?

As minhas influências ferroviárias são muito à base do 
que é clássico. Se pudesse fazia as duas fotografias, 
mas naturalmente não ia falhar a automotora em contra-
-luz, à qual imagino uma Nohab algures no Alentejo e 
que irá passar ainda por Panóias a caminho de Évora, 
ao final do dia.

Concordas que o fim dos tempos foi a re-
tirada de serviço das locomotivas 2600? 
Se pudesses voltar atrás, que fotografia 
terias feito? Não precisa de ser de uma 
2600…

Não foi o fim dos tempos, porque enfim, ainda nos 
resta algum material diesel retratando a “época IV” dos 
nossos caminhos-de-ferro, mas naturalmente que com 
a saída de acção delas a rede ficou reduzida em muitos 
quilómetros. Uma fotografia que gostasse de fazer é di-
fícil escolher, porque são muitas. Se eu voltasse atrás, 
escolhia o ano de 1962 e deslocava-me até Casa Bran-
ca, para ver em plena acção um misto do que tivemos 
de mais fascinantes em locomotivas a vapor e a diesel, 
numa região que tanto admiro. Uma fotografia que tive 
oportunidade de fazer e que ficou por fazer também é 
difícil, mas tenho pena por exemplo de não ter 1400 e 
automotoras Nohab nos Regionais no Ramal de Cáce-
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res. Ou fotografias do comboio da pedra de Vale do Peso 
(mas quando os calhaus iam cá fora, óbvio).

O que podes prometer aos leitores? E o 
que gostava que eles dessem em troca?

Dentro do projecto da Trainsportter, pessoalmente 
gostava de ter mais tempo para escrever. Mas a minha 
actividade profissional tem-me retirado muito tempo e o 
facto de a revista estar em constante crescimento leva a 
montagens e revisões demoradas, que tem sido a parte 
do fluxo do projecto onde mais tenho contribuído nos úl-
timos tempos. E a promessa é de que continuamos a ter 
muita vontade de fazer. O que se pode pedir aos nossos 
leitores é que nos continuem a ler. Que levem os miúdos 
lá de casa a viajar de comboio e a ver comboios. Que 
ajudem na divulgação deste meio de transporte. Que tra-
gam malta nova para cá. É para isso que a Trainspotter 
cá está.

Nome: João Lourenço
Idade: 37
Ocupação: Engenheiro Mecânico
“Ferroviário” desde: P’rai desde os 12 anos, 
mas mais a sério desde 2004 quando me meti 
no Sud pela primeira vez.

Já presenteaste os leitores com artigos 
“rodados” nos Estados Unidos e na Ar-
gentina. Qual é a próxima paragem?

Provavelmente uma voltita qualquer por Espanha, um 
país magnífico onde sabe sempre bem voltar. Além dis-
so está aqui ao lado e não faltam motivos de interesse. 
Desde belas paisagens com espaços abertos a perder 
de vista, o que pessoalmente me atrai, a cidades com 
imensa vida e carácter, servidas por óptimos sistemas 
de transporte colectivo, não esquecendo a Alta Velocida-
de. Quero conhecer melhor a Galiza e as vias estreitas 
do norte e viajar na linha de Pajares. Possivelmente fica-
rá para mais tarde, mas o Alvia Gijón - Barcelona deve 
ser uma viagem sublime, ao atravessar Pajares, as mon-
tanhas junto a Miranda de Ebro e Pamplona e a incrível 
paisagem desértica entre Zaragoza e Lleida, ao longo 
de 11 horas.

O material circulante é que já não tem o mesmo in-
teresse de há uns anos para um entusiasta, mas com 
os desenvolvimentos da Alta Velocidade, acabamos por 
ter alguma variedade e sobretudo inovação técnica que 
sabe bem sentir de perto.

Da redacção, és dos que mais valoriza a 
viagem face às outras componentes en-
tusiásticas. É de facto isso que mais te 
atrai? A viagem? E qual a viagem de so-
nho?

Sim, é verdade! Desde pequeno que adoro viajar, 
mas fazê-lo de comboio é mesmo algo especial. Bas-
ta comprar o bilhete e passadas umas horas podemos 
estar num sítio longínquo sem nos preocupar com mais 
nada senão apreciar a viagem. Viajar de comboio é li-
berdade e evasão, com uma sensação de tranquilidade 
e segurança que não se tem nem de perto na estrada. 
Além disso conseguimos apreciar, por uma perspectiva 
diferente da estrada, cada km do terreno que estamos a 
percorrer, coisa que no avião ser perde completamente.

Quanto à viagem de sonho, há muito que é fazer o 
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Transsiberiano ou atravessar a Austrália no Indian Paci-
fic. Mas para ser sincero, neste momento onde gostava 
mesmo de ir era novamente aos EUA, com todo o tempo 
para explorar o sudoeste, fotografar os muitos comboios 
que lá passam nas melhores condições de luz, mas tam-
bém para viajar noutros comboios de longa distância. Os 
serviços da Amtrak são um autêntico achado para quem 
gosta de viajar de comboio. Por um preço acessível, po-
demos viajar ao longo das paisagens mais incríveis do 
continente, a par dos possantes comboios de carga, com 
todo o conforto e sem luxos artificiais. Acho que é essa a 
viagem de sonho!

Quando vês as realidades ferroviárias 
lá fora, na óptica de passageiro, do que 
sentes mais falta de Portugal? E o que te 
deprime mais quando voltas a viajar em 
Portugal?

Se estiver, por exemplo, na Argentina, onde há linhas 
com serviço uma vez por semana e grandes cidades 
sem qualquer comboio de passageiros, ou na Tailândia, 
onde há comboios tardam horas e sem ar condicionado, 
num clima tropical, na verdade sinto falta de quase tudo 
e acho que ainda somos um país civilizado.

Se vier da Europa mais desenvolvida, deprime-me 
quase tudo, mas sobretudo que os governos continuem 
a ver o transporte público como um mal necessário e 
tentem equilibrar as contas das empresas reduzindo ou 
piorando serviços, em nome da “sustentabilidade” das 
empresas, sem pensar nos clientes. Importa sim pensar 
na sustentabilidade do país no seu todo, logo bons trans-
portes públicos, que inevitavelmente exigem subsídios 
adequados para que possam oferecer serviços (públicos 
ou privados) com padrões de qualidade dignos do século 
XXI. Com a vida mais ocupada que levamos hoje em dia, 
se o comboio não oferecer num determinado eixo tem-
pos de viagem e frequências que nos sirvam, nem entra 
na nossa equação da mobilidade.

Há uma enorme falta de investimento na rede ferrovi-
ária, que apresenta grandes limitações, agarrada a tra-
çados do século passado e as poucas obras que vão 
sendo feitas pouco modernizam a rede. Tal impede a CP 
de oferecer serviços mais competitivos. Tirando o eixo 
Braga - Lisboa - Faro e algum serviço urbano, faltam 
frequências, os tempos de viagem são excessivos e os 
horários e tarifários não favorecem às correspondências. 
As condições de conforto do material circulante têm vin-
do a ser niveladas muito por baixo, dando a impressão 

que quem toma as decisões não anda de comboio e não 
vê o que existe no resto da Europa.

Nome: Ricardo Quinas
Idade: 23
Ocupação: Engenheiro Agrónomo
“Ferroviário” desde: 2004, quando via vários 
comboios de mercadorias a passar em Mou-
riscas e que despertaram a atenção, embora o 
bichinho já existisse desde criança em que ha-
bitualmente passeava de comboios aos fins de 
semana.

És o mais jovem da redacção, mas con-
tas já com uma lista enorme de artigos 
realizados para a revista. Vais reclamar a 
direcção da redacção ao Pedro André? O 
que achas que se pode melhorar?

Claro que não! Para mim tem sido mais relevante con-
tribuir para que todos os meses a revista possa sair do 
que estar ou não a dirigir a revista, sobretudo se tiver-
mos em conta a falta de colaboração com que ainda nos 
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deparamos junto do nosso público e da limitação de 
tempo que é transversal a todos nós. Contudo, também 
não deixa de ser um cargo de maior responsabilidade, 
sobretudo na coordenação entre todos e nesse aspecto 
o Pedro tem actualmente mais tempo do que eu para o 
fazer. 

Penso que temos conseguido melhorar continua-
mente ao longo dos últimos 5 anos, nomeadamente na 
profundidade, diversidade e qualidade dos artigos, no 
design e mais recentemente numa ligação mais forte às 
empresas do sector, numa maior organização do nosso 
trabalho na redacção e na promoção de eventos mais 
interactivos com os leitores. No contexto em que traba-
lhamos demos um enormíssimo salto e torna-se até difí-
cil dizer o que mais se poderá melhorar. Eventualmente 
poderemos continuar a trabalhar na interacção com os 
leitores, de alguma forma alternativa ao nosso modelo 
habitual, que não tem produzido os efeitos desejados.

 
És um dos principais responsáveis pela 

revisão de textos. Os colegas da redac-
ção dão muitos erros?

Felizmente entre nós, todos escrevemos mais ao me-
nos bem, o que me facilita imenso o trabalho. Ou, ver-
dade seja dita, escrevíamos, já que oficialmente a maior 
parte de nós, comigo incluído, não adoptamos o acordo 
ortográfico mas isso são outras águas. 

Mais do que erros puros e duros de português, o meu 
trabalho acaba por passar mais por uniformizar as de-
signações que damos e também a forma como aquilo 
que fazemos é apresentado. Nas legendas, por exem-
plo, isso é importante. Digamos que isto em geral é um 
trabalho chato, mas em alusão a um célebre programa 
de televisão, é um trabalho chato, mas alguém tem que 
o fazer!

O que é que te atrai na Trainspotter para 
lhe dedicares tanto tempo? 

Se hoje estamos a chegar ao 5º aniversário com um 
estatuto de sucesso e de forma bem enraizada no meio, 
é pelo interesse que suscitámos junto dos muitos en-
tusiastas que existem no nosso país e mesmo lá fora, 
o que por si só já é motivante. Como redactores que, 
saliento, qualquer pessoa pode ser de forma mais ou 
menos habitual, dá-nos um vasto leque de possibilida-
des que vão desde a partilha de fotografias e locais ao 
mesmo tempo que contamos uma história associada ou 

exploramos um tema mais ao fundo, passando por dar 
a conhecer a ferrovia do ponto de vista mais operacio-
nal, isto é, da forma como as coisas acontecem no terre-
no, até à partilha de eventos e novidades que, podendo 
aparecer de forma mais célere na comunicação social 
tradicional, nós tentamos sempre “filtrar” a informação 
de forma a torná-la mais técnica mas ao mesmo tempo 
objectiva e fácil de digerir para quem lê, enquanto simul-
taneamente procuramos acrescentar alguma mais-valia 
por sermos “especializados” no tema e termos por ve-
zes informações adicionais, sem esquecer ainda umas 
“pitadas” de opinião e o modelismo que se desenvolve 
paralelamente com esta ferrovia real.

E como qualquer um de nós, redactores, também so-
mos leitores, é o resultado final do trabalho que nos mo-
tiva ainda mais para continuar a trabalhar na edição se-
guinte. Podemos afirmar de forma praticamente unânime 
que esta publicação é a única especializada no tema que 
consegue abranger praticamente todas as áreas que o 
rodeiam. Pessoalmente acho que o design é bastante 
apelativo e sendo uma publicação que trata de assuntos 
tão heterogéneos dentro da ferrovia, consegue-se adap-
tar aos vários casos. Evidentemente que não tem a mes-
ma mística de coleccionar revistas de uma publicação, 
mas ter os números dos 5 anos da Trainspotter é, em 
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suma, ter a retrospectiva e as efemérides do caminho-
-de-ferro em Portugal nestes últimos 5 anos.

Qual era a reportagem que gostavas de 
fazer, ou a notícia que gostavas de dar, na 
revista?

Em tempos que já não voltam, teria adorado fazer uma 
reportagem integral por dentro de um comboio de mer-
cadorias na Beira Baixa no tempo do diesel e com as 
1550. Não só porque é a linha que me passa quase à 
porta e que me motivou para este hobbie, mas sobretu-
do porque as 1550 se tornaram as minhas locomotivas 
preferidas, admirando sempre o seu trabalho numa linha 
duríssima como o é a Beira Baixa. Havia ainda alguma 
mística por se tratarem de comboios de mercadoria va-
riada, com múltiplas paragens pelo caminho.

Assim sendo esta última possível, actualmente já me 
contentaria bastante que a alta velocidade em Portugal 
se tornasse algum dia uma realidade. Mas não estou a 
contar minimamente poder dar essa notícia nos próxi-
mos 20 anos.

Se pudesses, sem limitações de recur-
sos, acrescentar um novo tópico ou sec-
ção à Trainspotter, o que seria?

A não limitação de recursos acaba por ser um cenário 
utópico, visto que dessa forma todos nós da equipa de 
redacção entregaríamos já amanhã uma carta de de-
missão à respectiva empresa e estaríamos aqui a tra-
balhar apenas e só nisto, o que não era mau… eheheh. 
Mas numa perspectiva mais realista, como me interesso 
bastante pela vertente operacional do caminho de ferro, 
creio que seria muito interessante acompanhar o meio 
ferroviário mais por dentro, através de uma cooperação 
com as empresas do sector, acompanhando, por exem-
plo, os trabalhos que a Refer desenvolve na infraestru-
tura ou as intervenções na oficina que se realizam ao 
material.

 O que te atrai mais no trainspot-
ting? Que tipo de tráfego, que tipo de 
perspectiva, que tipo de cenário?

Sou um trainspotter tipicamente muito purista, pelo que 
em primeiro lugar procuro sempre, dentro dos meus cri-
térios, o melhor comboio possível, no melhor local pos-
sível e nas condições ideais. Entenda-se por condições 

ideais, a meteorologia e o sol na melhor relação posição/
altura. Cada vez procuro ser mais criterioso nestes as-
pectos, o que implica uma componente de planeamento 
muito forte e claro, muita paciência porque os dias que 
correspondem a 100% às minhas expectativas por ve-
zes são raros.

O cabeçalho da entrevista acaba por responder ao 
tipo de tráfego de que gosto. Inevitavelmente são os 
comboios de mercadorias que me levam na esmaga-
dora maioria das vezes a sair de casa. Já em termos 
de tracção não tenho preferência por si só entre diesel 
ou eléctrico, mas naturalmente prefiro comboios menos 
fotografados e a ausência de catenária é sempre uma 
ajuda. Gosto também que sejam locomotivas e composi-
ções com cores que se destaquem na paisagem, como 
os laranjas e os vermelhos, felizmente muito típicas en-
tre nós.

Em termos de cenário gosto de paisagens relativamen-
te abrangentes e de preferência com algum contraste 
entre as cores dos diversos elementos que a compõem. 
O conjunto verde/amarelo, típico do verão, o contraste 
da água em especial com os amarelos, os contraste ver-
de/castanho do Outono ou mesmo um contraste forma-
do por sombras são mais-valias para mim. Isto, saben-
do sempre que a melhor forma de explorar as cores ao 
máximo é segundo aquilo que disse há pouco, o tempo 
ideal com a luz perfeita. Por último escolho perspectivas 
preferencialmente elevadas relativamente ao comboio e 
sensivelmente a 30-45º. 

 Imagina que a Trainspotter era 
candidata a eleições e cabia-te encerrar 
o último comício da campanha. O que di-
rias aos leitores, para que “votassem” em 
nós?

Diria que na situação em que se encontra o caminho 
de ferro em Portugal temos de nos unir em torno de um 
objectivo comum que passe por construir uma nova re-
alidade na ferrovia onde não entrem os erros do pas-
sado, mas onde entre a economia, a competitividade e 
o ambiente. Para isso é necessário perceber as neces-
sidades actuais e as expectativas quanto ao futuro não 
só dos actuais clientes, mas sobretudo dos potenciais 
clientes, como forma de discernir claramente onde é es-
sencial actuar e onde é acessório. Só assim é possível 
estabelecer as nossas prioridades e calendarizá-las de 
acordo com as nossas limitações técnicas e económi-
cas. Este deverá ser um trabalho contínuo ao longo do 
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tempo, dado que no dia de amanhã os desafios serão 
diferentes e, em alusão a Darwin, nós e o transporte fer-
roviário seremos mais fortes se nos conseguirmos adap-
tar à mudança. 

Nome: Valério dos Santos
Idade: 24
Ocupação: Spotter a tempo inteiro e desempre-
gado nas horas vagas
“Ferroviário” desde: 2008

Hoje por hoje, és um dos entusiastas 
habitualmente mais presente na cobertu-
ra dos tráfegos e acontecimentos nacio-
nais. Nunca te faltou motivação na transi-
ção que culminou com o abate de várias 
séries clássicas?

Em primeiro lugar não sou muito de me lamentar pelo 
abatimento de séries de material circulante, lamento 
mais o fim de tráfegos, embora como é normal em todos 
nós tenho séries preferidas. Em segundo lugar, tento por 
um lado fotografar as circulações especiais, quer sejam 

pelo material fora do normal (o comboio da Google, por 
exemplo), ou por ser uma circulação rara naquela linha 
(como o transporte de balastro na Linha do Douro) tanto 
em passageiros como em mercadorias e ao mesmo tem-
po ir fazendo um registo fotográfico de todo o material, 
linhas e tipos de serviços que existem em Portugal.

Por isto, e enquanto houver um serviço, linha ou se-
rie de material, em Portugal, que não tenha fotografado 
continuo a ter motivação para fotografar.

 
Para saíres de casa e fazer fotografia 

ferroviária, habitualmente crias o teu “kit 
de trainspotting” sem o qual não sais à 
rua? E o que inclui?

Desde logo a minha máquina fotográfica DSLR e as 
suas objetivas 18-55mm e 55-200m para fotografar, e a 
minha antiga máquina que agora uso para filmar. A isto 
junta-se o tripé que nunca sai da bagageira do meu Seat 
Ibiza, Ibiza esse que também é peça essencial para spo-
tar. A este “kit base”, acrescento o GPS para viagens 
maiores e a locais desconhecidos. Quando levo almoço 
ou jantar para comer durante a sessão fotográfica, não 
pode faltar um pacote de Pringles, habito que começou 
como uma brincadeira e que hoje é um verdadeiro amu-
leto das minhas spotadas.

Outro objeto que não pode também faltar é o smartpho-
ne com acesso à internet para acompanhamento dos 
atrasos dos comboios e a aplicação The Photographer’s 
Ephemeris para análise da posição do sol.

 O que te seduz na Trainspotter para 
colaborares, e o que gostavas de ver evo-
luir na revista?

Ser uma revista para entusiastas ferroviários feita por 
entusiastas ferroviários com paixão e por amor à cami-
sola. Ao mesmo tempo, sendo gratuita, garante um livre 
acesso a toda a comunidade entusiástica (e qualquer 
outra pessoa que queira), sem que haja descriminação 
de entusiastas por serem experientes ou iniciantes, ou 
por fazerem parte de um grupo ou em vez de outro.

Quanto ao futuro acharia interessante criar uma sec-
ção sobre material fotográfico e técnicas de fotografia, 
talvez realizada em parceria com uma loja de material 
fotográfico.
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Opiniões dOs LeitOres
Ricardo Salgueiro: Vi e vejo a Trainspotter 

como um preenchimento de uma lacuna que 
existia para nós, apaixonados pelos comboios. 
Certamente nem tudo me agrada, nem agradará 
a todos. Mas enalteço o empenho e persistência 
de um punhado de maluquinhos dos comboios. 
Parabéns para vocês que são a Trainspotter, 
rumo a mais cinco. 

Rui Ribeiro: Parabéns pelo trabalho. Num país 
como Portugal, onde o CF parece ser estéril em 
interesse e acontecimentos é de sublinhar a 
existência da Trainspotter.

João Martins: É incrível a dimensão de pes-
quisa que por vezes é feita para que os artigos 
da Trainspotter saiam factuais. Espero que dure 
mais uns bons anos.

Se ainda não foi feito, sugiro que em cada pu-
blicação, se recorde um tipo de material circu-
lante já extinto, nas suas minúcias, como é apa-
nágio desta publicação.

Marco Vicente: Não existe qualquer outra pu-
blicação que seja capaz de simultaneamente 
actualizar a informação referente ao panorama 
ferroviário ibérico bem como de dar ao mesmo 
tempo uma perspectiva histórica sobre o passa-
do ferroviário, passando inclusive pelo modelis-
mo.

João Balseiro: Da carolice de alguns entu-
siastas ferroviários, surgiu a Trainspotter e o 
resultado passados cinco anos, é uma publica-
ção digital sobre a temática ferroviária no modo 
abrangente, capaz de ombrear as melhores 
publicações semelhantes nacionais e interna-
cionais. Agora que venham mais cinco anos! A 
equipa da Trainspotter está de parabéns pelo 

fantástico trabalho realizado, nem sempre fácil.

Antonio Barros: Parabéns a toda a equipa. 
Aproveito para pedir numa próxima oportunida-
de uma análise ao “submundo” da organização 
ferroviária, nomeadamente a gestão do tráfego 
ferroviário em linhas de via única, cruzamentos, 
paragens, prioridade dos comboios de passa-
geiros sobre os de mercadorias. Cumprimentos.

Miguel Duarte: Com esta crise, perca de em-
prego e outras coisas mais… a Trainspotter 
mantém-me ligado aquilo que mais gosto; não 
sei como conseguem, mas ainda bem que é grá-
tis. Parabéns e obrigado.

Giuseppe Martino: A melhor revista ferroviária 
de Portugal.

Paulo Costa: Já são cinco anos e parece que 
foi há dois dias que começaram, uma revista 
que veio para abordar temas actuais nacionais 
e internacionais, relembrar marcos do passado, 
aberta a todos aqueles que querem participar 
sendo a ceder fotografias ou a escrever artigos. 
A mesma cria, pelo menos em mim, a curiosida-
de de como será próxima edição, por isso obri-
gado pelo vosso trabalho e continuem por mui-
tos mais anos.

Gabriel Lopes: Subscrevo na íntegra as opi-
niões dadas pelos outros participantes. É sem 
dúvida a melhor revista de temática ferroviária 
portuguesa.

Luís Antunes: Cinco anos da Trainpotter, cin-
co anos a obter novos conhecimentos e actua-
lidades sobre o mundo ferroviário. A conhecer a 
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nossa ferrovia com actualidade. Cada mês uma 
nova surpresa. Estamos todos de parabéns e 
agradecidos.

Sérgio Santos: O aparecimento da Trainspotter 
deixou no ar uma esperança de algo novo no 
nosso panorama ferroviário. Cinco anos volvi-
dos, é sem dúvida uma publicação incontornável 
neste meio e com margem para crescer. Muito 
obrigado e venham mais cinco!

Paulo Simão: O que tenho a dizer? Bem. Sei 
que fazem a Trainspotter por carolice. Sei que 
o fazem por gosto. O que se podia pedir mais? 
São no meu entender o grande divulgador da 
nossa ferrovia e a única coisa que falta a meu 
ver é impossível: um programa de televisão. A 
Trainspotter é correcta, imparcial e até educati-
va, o que podíamos pedir mais? Que continuem 
o excelente trabalho que tem vindo a fazer. Os 
meus parabéns.

Vasco Silva: Esta revista e seu trabalho é um 
verdadeiro exemplo de dedicação e diria mesmo 
de amor à nossa ferrovia e por consequência a 
todos aqueles que com muito prazer a lêem e 
estão ansiosos para que o próximo número saia. 
Nos dias que correm é muito raro e de louvar 
ver um trabalho destes completamente voluntá-
rio seja em que área for! Que todos os interve-
nientes da ferrovia fossem assim tão dedicados! 
Bem hajam!

Luís Moreira: Publicação de qualidade e bem 
elaborada, a nível de conteúdo escrito e fotográ-
fico. Consolida-se como uma referência, que se 
espera todos os meses. Não foi por acaso que a 
Trainspotter foi premiada no Gratitude de 2012. 

Continuem com este projecto, para bem da his-
tória ferroviária em Portugal. Parabéns pelo vos-
so 5º aniversário.

Manuel Casal: Qualidade e rigor na informa-
ção. Conseguimos sentir a vossa paixão pelo 
tema da ferrovia. Para quando uma visita à uni-
dade fabril Norte da EMEF, enquanto ainda exis-
te?

Francisco Caldeira: Talvez a melhor publica-
ção online sobre comboios, gostaria de ver abor-
dado com mais frequência temas de modelismo 
ferroviário numa vertente prática, por exemplo 
electrificação, layout analógico, decoração, etc.

Rui Elias: Nada de muito negativo a apontar. 
Se se trata de uma publicação online, aberta a 
todos e sem interesse publicitários ou comer-
ciais, maior o valor.

Quanto a conteúdos, boa divulgação das no-
vidades em cada mês, boas reportagens e um 
pouquito de história, como, para mim, o inesque-
cível artigo sobre a Variante de Beja, já de há 
algum tempos atrás.

E excelentes imagens a ilustrar.
Por mim, apostaria talvez em editoriais menos 

neutros (editoriais, e não no espaço de notícias, 
como é lógico) ou num espaço de opinião.

Maurício Baião: Uau! Só hoje é que encontrei 
a Trainspotter e fiquei deliciado. Adorei, muitos 
Parabéns. Muita informação, belas fotos. Ape-
nas fico triste ao perceber que o transporte fer-
roviário em Portugal está a morrer lentamente. 
Continuem o excelente trabalho. Abraços

A tOdOs Os LeitOres e COLAbOrAdOres, O nOssO 

ObrigAdO
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BB 22233 com um comboio de 
contentores Strasbourg - Le 
Bourget, 2007

João Cunha

SPOTTINg
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RESULTADOS

Durante o mês de Abril, recolhemos 
as mais de 40 participações, de 
mais de uma dezena de autores 

diferentes, ao concurso fotográfico patroci-
nado pela MSC Rail, operador ferroviário 
de mercadorias.
No início de Maio, o Portugal Ferroviário 
submeteu à MSC Rail todas as fotografias 
a concurso, numerando-as, e a equipa da 
MSC Rail votou nas que considera serem 
as melhores fotografias do concurso.
De seguida, apresentamos o top 5 de au-
tores, dos quais os melhores três viajarão 
até Sines para conhecerem o Terminal XXI 
na companhia da Trainspotter e da MSC 
Rail!
Agradecemos a participação de todos e 
endereçamos cumprimentos especiais aos 
vencedores. Até dia 21 de Junho, em Si-
nes!

 Um Especial de contentores 100% MSC Terminal XXI - Praias Sado em Águas de Moura

1º cLASSIfIcADO  -  JOãO bALSEIRO 
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Comboio 80385 Bobadela - Terminal XXI, entrando na Linha de Vendas Novas, no Setil

2º cLASSIfIcADO  -  RIcARDO fERREIRA

Serviço Leixões - Terminal XXI, com muitos contentores MSC

3º cLASSIfIcADO  -  fERNANDO LIbERATO
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 Vista das instalações ferroviárias e marítimas do Terminal XXI, em Sines

4º cLASSIfIcADO  -  JOSé SOUSA

Um comboio especial Entroncamento - Louriçal, passando por Fátima, na Linha do Norte

5º cLASSIfIcADO  -  VALéRIO DOS SANTOS
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“Acreditamos que o sector ferroviário vive e sobrevive pelo empenho, dedicação e 
entusiasmo de todos os que se sentem motivados pelo caminho-de-ferro. Foi essa 
a visão que nos motivou neste desafio em conjunto com a Equipa do Portugal Fer-
roviário. Quisémos celebrar o primeiro ano de atividade da MSC Rail com quem, 
como nós, partilha um elevado entusiamo pelo sector. 

Agradecemos a participação de todos os que nos brindaram com as 41 fantásticas 
fotografias que retratam, não só a elevada qualidade técnica, como a paixão pelo 
caminho-de-ferro e que dificultaram em muito a eleição do top 3.

Uma palavra final de agradecimento à Equipa do Portugal Ferroviário pelo exímio 
trabalho na organização do concurso MSC Rail sobre Carris. 

A Todos desejamos que perpetuem o entusiamo e apreço pela ferrovia, sabendo 
que continuaremos a trabalhar para o desenvolvimento do transporte ferroviário de 
mercadorias.

Saudações ferroviárias,”

Bruno Silva
MSC Rail
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5601 com o IC 540 Covilhã - Lisboa, 
com uma 2600 a reboque. Vale de 
Santarém, 2007

João Cunha

SPOTTINg
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Após vários anos 
de ausência em 
território nacional, 

os encontros Maquetren re-
gressaram ao nosso país no 
fim de semana prolongado de 
1 a 3 de Maio. O evento, que 
já foi realizado em Lisboa, En-
troncamento e Torres Vedras, 
teve lugar em Santarém, na 
Casa do Campino, sendo a 
entrada no evento gratuita.

A organização, à semelhança 
do encontro de Torres Vedras 
em 2011, esteve a cargo de 
Ricardo Santos e Natacha 
Santos, em conjunto com os 
responsáveis da Maquetren e 
contando com a ajuda de vá-
rios modelistas portugueses.

Como habitual neste tipo de 
encontro, a participação era 

aberta a todos os que inscre-
vessem módulos construídos 
segundo as normas Maque-
tren, tendo havido uma par-
ticipação muito significativa 
de modelistas espanhóis e 
de alguns portugueses, num 
total de cerca de 50 partici-
pantes durante os 3 dias do 
encontro.

Foi, assim, possível mon-
tar uma maquete composta 
por 158 módulos (cerca de 
140 m de comprimento que 
à escala correspondem a um 
pouco mais de 12 km), sendo 
alguns em via dupla e outros 
em via única. O tema dos mó-
dulos era muito variado, ha-
vendo as habituais estações 
(quer portuguesas, quer espa-
nholas), bifurcações, um porto 
marítimo, paisagem diversa e 

XXIX/XXIV EncuEntro/Encontro 

Módulos MaquEtrEn
João Joaquim

Vários

João Joaquim

João Joaquim
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alguns viadutos/pontes. Alguns módulos 
eram de construção livre, fruto da imagina-
ção dos seus autores enquanto que outros 
representavam o melhor possível a realida-
de, sempre tendo em conta que numa redu-
ção à escala existem compromissos entre a 
realidade e a funcionalidade.

A maquete apresentada tinha a forma de 
um “U” e contava com dois ramais cujo tér-
mino eram estações de pátios de vias que 
permitiam as manobras de inversão das 
locomotivas, conferindo desta forma mais 
realismo à circulação dos comboios.  

A exploração das circulações foi feita nova-
mente através de um horário pré-definido, 
com os chefes de estação a dar avanço 
aos comboios sempre com base no cum-
primento do horário estipulado e após con-
firmação de canal livre. Em caso de atraso 
numa composição, a circulação tinha de ser 
repensada tal como acontece na realidade, 

João Joaquim

Disposição dos módulos no recinto da exposição
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de forma a não prejudicar os 
comboios que circulavam à 
tabela mas conseguindo que 
o comboio atrasado continu-
asse a sua viagem. 
De notar que a origem e o 
destino das composições era 
variado, podendo uma com-
posição efectuar um determi-
nado percurso e no regresso 
realizar um outro percurso. 
Desta forma tentou-se que a 
observação das composições 
por parte dos visitantes não 
fosse aborrecida, assim como 
tornava mais divertida a ges-
tão do tráfego por parte dos 
participantes.

Para facilitar aos visitantes 
saberem que composições 
iriam circular e o seu horário, 
estava presente um monitor 
que simulava o quadro de 
partidas e chegadas de uma 
grande estação e onde era 
dada a informação segundo 
a hora de quais comboios a 
circular, o seu destino e a sua 
origem.

Além das composições pro-
gramadas houve também al-

guns comboios  extra sem ho-
rário definido. Estes comboios 
circulavam sempre que um 
chefe de estação entendes-
se que havia canal livre para 
seguir até à próxima estação. 
E tal como na realidade acon-
tece com os comboios menos 
prioritários, estes comboios 
encostavam nas estações 
sempre que fosse necessária 
a sua ultrapassagem por com-
boios de horário definido (con-
siderados como prioritários).

Sem dúvida uma forma de re-
alizar a exploração ferroviária 
mais interessante e divertida 
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 digi-
talizado, sendo que alguns 
modelos estavam também 
equipados com som.

As composições que circula-
ram durante os três dias foram 

Fernando Joaquim

Rui Ferreira

Fernando Joaquim

José Sousa
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Fernando Joaquim

bastante variadas, representando apenas comboios do 
parque ibérico, com a excepção de algumas automoto-
ras SBB que foram utilizadas para simular o movimento 
constante de uma estação urbana e que estava presente 
num dos topos da maquete, a qual contava com uma 
gare fantasma para permitir as manobras de inversão e 
dar ilusão sobre a chegada e partida constante dos com-
boios. 

Foi, assim, possível ver cruzar composições portuguesas 
com composições espanholas das mais variadas épocas 
e traccionadas tanto por locomotivas a vapor, como die-
sel ou eléctricas. Entre Intercidades da CP, comboios de 
madeira rebocados pela Euro 4000 da Takargo, a com-
boios regionais de época IV da Renfe e comboios mistos 
rebocados por locomotivas a vapor da Renfe, de tudo um 

pouco circulou na maquete presente em Santarém. De 
notar que além das peças comerciais também houve al-
guns modelos fabricados artesanalmente em circulação.

Também em exibição, mas desconectada da maquete 
principal, esteve o fantástico show-case “Estação de Lu-
zianes” com a “Ribeira do Alentejo”, obra de David Nobre 
e onde o grau de detalhagem e realismo presentes são 
impressionantes!

O encontro contou ainda com uma linha oval onde circu-
lou uma locomotiva diesel com uma pequena composi-
ção que permitia aos visitantes viajar nela. Esta locomo-
tiva é pertença da APAC e esteve cedida durante todo o 
fim de semana ao encontro.

Fernando Joaquim
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João Joaquim

Fernando Joaquim

João Joaquim

Fernando Joaquim

José Sousa

João Joaquim
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Fernando Joaquim

João Joaquim

Fernando Joaquim

João Joaquim

João JoaquimFernando Joaquim
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Rui Ferreira

João Joaquim

João Joaquim

Fernando Joaquim
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João Joaquim

João Joaquim
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Fernando Joaquim

João Joaquim
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Fernando Joaquim

João Joaquim
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raIl ModEl
ModElIsMo fErroVIárIo

João Joaquim

Ivone Fereira / Nuno Magalhães

Inserido na inauguração 
do Museu Nacional Fer-
roviário, decorre entre 

19 de Maio e 5 de Julho o 1º 
Evento Rail Model - Modelismo 
Ferroviário nas instalações do 
MNF no Entroncamento, con-
tando com a presença dos mó-
dulos do grupo “Módulos Com-
boios do Norte” e com o apoio 
da Fundação Museu Nacional 
Ferroviário e a Associação Cul-
tural, Desportiva e Recreativa 
de Ruílhe.

Os módulos presentes nes-
te evento são os módulos que 
o grupo “Módulos Comboios 
do Norte” tem apresentado nas 
instalações do Núcleo Muse-
ológico de Lousado do MNF, 
perfazendo uma maquete em 
forma aproximada de “W” com 

um comprimento de cerca 
de 30 m (equivalente a qua-
se 3 km na realidade).

A maquete encontra-se ins-
talada nas antigas Oficinas 
do Vapor.

Nela poderão ser vistas 
composições diversas que 
representam comboios que 
circulam nos dias hoje, as-
sim como composições já 
desaparecidas e que marca-
ram os Caminhos-de-Ferro 
em Portugal. Haverá, tam-
bém, a presença de com-
posições da nossa vizinha 
Espanha assim como da 
Europa.

O comando das circulações 
estará a cargo do grupo 

http://www.fmnf.pt/agenda/55
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Mário Mesquita

Cartaz promocional convidando toda a população do Entroncamento para 
o dia especial dedicado à população promovido pelo MNF

Vista geral da maquete montada no MNF no Entroncamento, com 
a estação das Sarnadas em primeiro plano

“Módulos Comboio do Norte”, 
estando programados qua-
tro sessões, tendo a primeira 
ocorrido no fim de semana de 
23 e 24 de Maio. As restantes 
sessões aguardam disponibili-
dade do MNF e serão anuncia-
das brevemente na página .

O horário das sessões será 
idêntico ao horário do Museu, 
estando aberto ao público das 
13h às 18h aos Sábados e das 
10h às 18h aos Domingos.

A 1ª sessão esteve englobada 
no primeiro fim de semana de 
abertura do museu ao público 
em geral, contando com entra-
da gratuita nos dias 23 e 24. 
E para acentuar ainda mais a 
sua inauguração, o dia 24 foi 
dedicado pelo Museu Nacio-
nal Ferroviário à população do 
Entroncamento, tendo o MNF 
acolhido cerca de 2200 visitan-
tes neste dia. 

Para além da visita aos vários 
edifícios históricos, muitas fo-
ram as surpresas que foram 
surgindo, desde passeios de 
quadriciclo, conversas sobre 
as mais diversas temáticas 
e para encerrar um concerto 
com o artista João Conde que 
se fez acompanhar pela sua 
banda. A visita à maquete dos 
“Módulos Comboios do Norte” 
estava incluída.

Para a 2ª sessão está prevista 
a circulação de composições 
ibéricas, enquanto que para a 
3ª sessão se prevêm composi-
ções nacionais de época III a 
V. Já na 4ª sessão está previs-
ta a passagem de circulação 
internacionais pela maquete 
instalada no Entroncamento.

http://www.fmnf.pt/agenda/55

mODELISmO - ExPOSIçõES



mODELISmO - ExPOSIçõES

O camello 592 “Celta de Vigo” inicia a sua marcha desde a triagem até à 
estação suburbana, enquanto a dupla de 1400 da Takargo aguarda a sua hora 

de saída com uma composição de balastro

Esquerda (cima): locotractor 91 descansa numa linha morta enquanto aguarda por um novo serviço de manobras
Esquerda (baixo): locomotiva 295 construída artesanalmente por José Luís Silva encabeça uma composição de passageiros

Direita: dresina de via e obras aguarda junto ao sinal de saída da estação suburbana
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Esquerda: composição de carruagens Schindler aguarda a chegada de uma locomotiva para realizar um novo 
serviço regional enquanto o camello “Celta de Vigo” passa sem paragem na estação suburbana

Direita: Composição de transporte de cereais à passagem pela estação suburbana

Tripla de 1400 da CP à passagem por uma ponte 
enquanto tracciona uma composição de transporte de 

cereais

Bombardier 1968 da CP com uma composição 
especial composta por carruagens Schindler
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Comboio balastreiro traccionada por uma dupla de locomotivas 1400 da 
Takargo à passagem pelo viaduto da Vala do Carregado

A locomotiva 1564 (construída artesanalmente por José Luís Silva) passa pelo pequeno apeadeiro de Santa Eulália enquanto 
encabeça uma pesada composição de transporte de cereais
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Vista geral da maquete na fase final da sua montagem

A locomotiva 5613 da CP reboca uma 
composição mista composta por carruagens 

CoRail e uma rama Talgo, fotografada à 
passagem pelo desvio para o ramal da madeira

Por indisponibilidade de locomotivas eléctricas 
coube à tripla de 1400 traccionar a composição 
do Sud Expresso desde a estação de Sarnadas 

até à triagem, sendo fotografada à saída da 
estação suburbana



A Avaliare Engenharia Lda. anun-
ciou no passado dia 30 de Abril a 
aquisição da marca RTrains, através 
de um comunicado onde anunciava 
que a RTrains passava a fazer parte 
da família Sudexpress Scale Model 
Trains e Norbrass. 

A empresa anunciou ainda que 
serão recuperados alguns projectos 
antigos da RTrains e que serão de-
senvolvidos novos modelos, numa 
gama mais económica e acessível 
ao público, à semelhança da política 
comercial inicial desta empresa. 

Está, assim, de regresso a marca 
que iniciou a sua actividade no início 
deste século e que tão bons e aces-
síveis modelos lançou na primeira 
década do século XXI. 

Depois de um período conturba-
do nos últimos três anos em que a 
empresa esteve perto de encerrar e 
após passar por um ressurgimento 
fogaz (que culminou no aparecimen-
to da LusoTrains) há cerca de um 
ano, a marca passa agora a perten-

cer ao universo do grupo detentor 
das marcas Sudexpress e Norbrass, 
criando a expectativa nos modelis-
tas portugueses de ver de volta bons 
modelos de produção em série a 
preços acessíveis.

noVIdadEs à Escala 

RTrains
Aquisição pela Avaliare

abrIl/MaIo 2015

Após um curto período de inac-
tivação, a 14 de Maio a Norbrass 
apresentou a sua nova página de in-
ternet. A nova página apresenta um 
interface mais elegante e mais orien-
tado aos modelos produzidos e seus 
detalhes e características.

De fácil e intuitiva navegação, a 
página apresenta ao visitantes os 
modelos já produzidos e os projec-
tos em curso pela empresa. Apre-
senta, ainda, diversa informação  e 
pequenas curiosidades sobre os mé-
todos de produção dos modelos.

A opção de loja existente na ver-
são anterior da página da Norbrass 
já não se encontra na nova versão, 
sendo possível continuar a comprar 

online os modelos desta marca atra-
vés do site da marca irmã Sudex-
press Scale Model Trains em http://
www.sudexpressmodels.eu/shop/.

Norbrass
Nova página web

cOmbOIOS à EScALA
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O ressurgimento da RTrains, ago-
ra pela mão da Avaliare, é marcado 
pela reedição dos porta-automóveis 
Renfe DDma da série 9500 à escala 
H0 1:87.

A empresa aposta na reedição 
dos vagões da Pecovasa (que cir-
cularam em Portugal durante vários 
anos) na cor vermelha e com quatro 
numerações distintas. Aposta, tam-
bém, na reedição da versão do “Pool 
Ibérico Ferroviário” com duas nume-
rações distintas. 

Todos os vagões são comerciali-
zados em conjuntos de duas unida-
des.

A RTrains apresenta ainda uma 
novidade muito aguardada pelos 
modelistas (em especial os mode-
listas espanhóis), o vagão DDma na 
versão verde escuro, corresponden-
te aos anos 90. Esta é uma versão 
há muito aguardada pelos modelis-
tas que querem reproduzir os an-
tigos comboios de passageiros da 
Renfe de época IV e V.

Serão comercializadas duas re-
ferências, sendo que uma delas 
correspondente à versão sem as 
protecções anti-vandalismo e a ou-
tra correspondente à versão com as 
protecções instaladas (neste caso 
serão comercializados em conjuntos 
de duas unidades).

Estes modelos são produzidos 
em plástico injectado e contam com 
um grau de detalhe elevado, respei-
tando as dimensões dos vagões re-
ais. Os vagões estão equipados com 
caixa NEM para os engates e com 
rodas em metal, permitindo a sua 

circulação em curvas de diâmetro 
reduzido sem dificuldades.

Os modelos podem ser já encon-
trados à venda nas principais lojas 

de modelismo da Península Ibérica, 
assim como na loja online da Su-
dexpress Scale Model Trains: http://
www.sudexpressmodels.eu/shop/.

Porta-Automóveis DDma 
RTrains

cOmbOIOS à EScALA
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A Norbrass prevê para Julho ini-
ciar a comercialização da 2ª série 
das locomotivas ALCo CP 1500. 

Esta série contará com quatro 
referências distintas, sendo que em 
três o esquema apresentado será 
em laranja enquanto que na refe-
rência restante será apresentado o 
esquema prateado ostentado pela 
locomotiva CP 1501 desde 1998 até 
aos dias de hoje (conhecido como 
esquema Museu, adoptado aquando 
das comemorações dos 50 anos do 
diesel em Portugal em 1998). 

Nos esquemas em laranja estão 
incluídos dois esquemas adoptados 
nos anos 90, sendo a diferença en-
tre ambos as janelas da cabine de 
condução, que num esquema são 
ainda as originais enquanto no outro 
são já as modernizadas (um pouco 
mais pequenas). Ambos os esque-
mas apresentarão o freio dual, as-
sim como as tomadas para comando 
múltiplo. O terceiro esquema em la-
ranja corresponderá aos anos 70/80 
com freio dual mas sem tomadas 
para comando múltiplo. Terá, ainda, 
o característico “cowcatcher” que ini-
cialmente equipava as CP 1500.

Uma vez mais a série a produ-
zir será muito limitada e exclusiva, 
estando já abertas as reservas (a 
reserva implica uma sinalização de 
200€).

Posteriomente a Norbrass comer-
cializará também a 3ª série destas 
locomotivas, que conta com cinco 
referências dedicadas a esquemas 
que estas locomotivas ostentam 
desde a sua compra por empreitei-
ros ferroviarios.

Estarão representadas as loco-
motivas da Neopul, Fergrupo, Soma-
fel e Ferrovias.

A locomotiva da Fergrupo será 
comercializada em duas referências, 
sendo que uma delas representará 
o esquema adoptado pela empresa 
nos anos 90 e a outra representará 
o esquema adoptado nos anos 2000 
até aos dias de hoje. A diferença en-
tre os dois esquemas prende-se com 
a alteração do logótipo da empresa 
e de algum letering apresentado na 
locomotiva.

Todas as locomotivas são pro-
duzidas em latão contando com a 
qualidade a que a Norbrass já vem 
habituando os seus clientes.

As reservas podem ser feitas 
para o email amlobato@gmail.com.

Locomotivas ALCo 1500 
Norbrass 
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A Norbrass apresentou em Abril 
como novo projecto para 2015 a pro-
dução de ambulâncias postais Sore-
fame, na versão curta (APyf 071 a 
080)  e na versão longa (APyf 101 
a 103).

A empresa retoma assim o pro-
jecto deste tipo de veículo após o 
ter suspenso durante algum tempo 
no início desta década e ter lançado 
uma série muito limitada no merca-
do. A previsão de comercialização 
dos novos modelos está apontada 
para os últimos meses de 2015.

Os modelos serão manufactura-
dos em latão com extremo detalhe, 
rigor e qualidade, reproduzidos na 
escala exacta de H0 1:87 (com ex-
cepção da bitola).

A série a comercializar será mui-
to limitada e exclusiva, que contará 
com quatro referências por versão.

No caso da versão curta serão 
reproduzidos os esquemas com lo-
gótipo CTT (anos 60), com logótipo 
dos CTT e numeração UIC (anos 
70/80), versão CP sem logótipo CTT 
(anos 80/90) e com logótipo TEX 
(anos 90). 

A versão longa contará com os 
esquemas com logótipo CTT (anos 
60), versão CP sem logótipo CTT 
(anos 70/80), com logótipo TEX 
(anos 80/90) e com duplo logótipo 
TEX (anos 90). 

As reservas podem ser feitas 
para o email amlobato@gmail.com.

Ambulâncias Postais
Norbrass 
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Chegaram ao mercado há pou-
cas semanas os porta-contentores 
articulados duplos da série Sggmrss 
da CP produzidos pela Roco, sendo 
estes uma reedição dos vagões já 
produzidos no início da década pas-
sada por esta empresa.

A versão agora comercializada 
conta com a pintura do vagão em 
tons de castanho, tal como circu-
lam na actualidade. O vagão vem 
equipado de fábrica com dois con-
tentores Maersk (contentores que 
normalmente são carregados em 
composições reais que circulam em 
Portugal).

Esta nova edição conta com a 
referência 67431, tendo os vagões 
390mm de comprimento. 

Tal como os primeiros modelos 

produzidos pela Roco, também os 
vagões agora comercializados estão 
equipados com bogies que não es-
tão de acordo com os utilizados na 
realidade em Portugal.

Porta-Contentores 
Roco 
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O projecto das automotoras na-
cionais iniciado pela Modelismo Ar-
tesanal (de Nelson Almeida) será  
finalizado e comercializado em par-
ceria com a LusoTrains.

Este projecto engloba as au-
tomotoras M6 e M7 de via larga e 
conta com a carroçaria fabricada 
em resina e uma mecânica própria 
construída para o efeito.

Estas automotoras de fabrico 
nacional nas oficinas de Santa Apo-
lónoa em Lisboa, também conhe-
cidas como “Caixa de fósforos” ou 
“Gracinda”, circularam na via larga 
da Companhia de Caminhos de Fer-
ro Portugueses entre os anos 40 e 
70 do século passado. 

Até ao momento foram apresen-
tados os protótipos finais já pintados 
e em dois esquemas de cor, desco-
nhecendo-se os preços a praticar, 
versões a comercializar e datas pre-
vistas de comercialização.

Contudo, mais informações po-

dem ser pedidas através do email 
info@lusotrains.com, assim como a 
sua pré-reserva pode ser feita para 
o mesmo email ou nas lojas  de mo-
delismo nacionais. 

A LusoTrains apresentou a ver-
são final do locotractor SAPEC nº 4 
em produção nos últimos meses por 
esta empresa (inicialmente o pro-
jecto foi apresentado pela RTrains, 
mas com a separação da empresa e 
consequente aparecimento da Luso-
Trains o projecto migrou para a nova 
empresa).

O modelo será de fabrico semi-
-artesanal, sendo motorizado, com o 
corpo em resina e contará com en-
gates em pescoço de cavalo e não 
terá iluminação frontal. Segundo a 
LusoTrains, as primeiras peças da 
série limitada de 30 unidades esta-
rão disponíveis no mercado entre 
Maio e Junho. 

As reservas para este 
modelos podem ser reali-
zadas para o email Info@
lusotrains.com ou nas lo-
jas  de modelismo nacio-
nais.

 
Após o seu anúncio há cerca de 

um ano atrás pela mão da então 
RTrains, com previsão de lança-
mento em Dezembro deste ano ou 
em Janeiro do próximo, a RTrains 
anunciou a produção de uma edição 
muito limitada de 25 unidades de lo-
cotractores SAPEC/Rodofer nº 4.

Estes tractores marcam a sua 
presença em território nacional nos 
terminais ferroviários desta empre-
sa, realizando as mais diversas ma-

nobras necessárias neste tipo de in-
fraestrutura ferroviária durante a sua 
actividade diária.

Os modelos serão produzidos 
em resina de alta qualidade, contan-
do com várias peças de detalhe em 
metal e contarão com um estojo de 
luxo. O modelo será comercializado 
já montado e pintado, não existindo 
a comercialização de kits.

A sua reserva pode já ser realiza-
da nas lojas habituais.

Locotractor SAPEC nº 4 
LusoTrains  

Automotoras Nacionais 
LusoTrains
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Integrado na campanha de fundos para 
a recuperação da antiga estação do La-

vradio (espaço L), realizou-se no passado 
dia 26 de Abril, um almoço convívio de ferro-
viários e amigos do espaço L que decorreu 
no ESPAÇO L (Antiga Estação do Lavradio). 
Neste mesmo dia foi inaugurada a abertura 
de uma exposição, que será o futuro peque-
no espaço museológico sobre a temática 
ferroviária.

http://projectoespacol.blogspot.pt/ 
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“Há décadas atrás”

«Comarca de Arganil: 04 de Junho de 1925»

Trata-se de obter a necessária verba para a conclusão do lanço Louzã a Goes. Foi dotado de 
6.000 contos o lanço de Goes a Arganil.

“Continuam com actividade os trabalhos de construção do 1º lanço do nosso caminho de ferro de Louzã a 
Goes.

 Devido a um desaterro a que se anda agora a proceder, os trabalhos teem-se atrazado muito, não se podendo por isso 
supôr ainda quando será aberto à exploração.

 Os meios financeiros e legais para trazer o caminho de ferro até Arganil, estão assegurados na legislação que foi pu-
blicada há pouco tempo sobre o assunto.

 Somos informados de que vai ser feito em breve o reconhecimento do traçado até esta vila, introduzindo-se-lhe as 
variantes que fôrem julgadas necessárias. A camara deste concelho e a junta da paroquia de Celavisa representaram 
em tempo às instancias superiores a pedir para a linha vir por aquela freguesia; e pessoa que nos ultimos tempos tem 
trabalhado para a conclusão do nosso caminho de ferro, diz-nos que se agora naquelas entidades renovarem os seus 
pedidos é muito provavel que os vejam atendidos.

 Bom será, portanto, que isso se faça.

 Para concluir o lanço Louzã-Goes, não é suficiente a verba que lhe foi destinada e por isso anda-se tratando de lhe 
arranjar nova dotação para conclusão dos respectivos trabalhos. Estes recursos suplementares deverão conseguir-se 
sem mexer na verba de 6.000 contos autorisada para o lanço Goes-Arganil.”
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«Comarca de Arganil: 18 de Junho de 1925»

Representa se para que venha por Celavisa.
“A camara municipal deste concelho acaba de enviar a seguinte representação à Companhia do Caminho 

de Ferro do Mondego, à Companhia dos Caminhos de Ferro Portuguezes e à Direcção Fiscal dos Caminhos 
de Ferro:

 “A comissão municipal executiva de Arganil, interpretando o sentir geral dos povos deste concelho, vem pedir a v. exª. 
que se faça uma rectificação no primitivo traçado da linha de ferro entre Goes e Arganil, de maneira a que venha passar 
pelo centro de Celavisa. 

 Com esta variante não se aumenta a distancia, nem é prejudicada nenhuma povoação, antes se beneficia não só a 
vila de Celavisa e os povos duma enorme área da serra, que ali afluem, mas até esta vila de Arganil, que assim fica com 
a estação mais bem localisada, quer para o seu comercio e industria, quer para comodidade do proprio publico.

 Proximo de Bordeiro de Goes, a linha deve seguir pelo vale de Celavisa, fazendo-se a ligação com Arganil por meio 
duma trincheira ou tunel, o qual da mesma maneira tem de se abrir qualquer que seja o traçado que se lhe dê.”
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O assunto já não é novo. A emergência repete-se!

1. A CP vai vender como sucata materiais únicos, 
recordações imperdíveis.

Tomámos conhecimento que a CP EPE, pretende ven-
der como sucata, materiais únicos existentes no Barrei-
ro e no País, desbaratando desta forma bens e equipa-
mentos fundamentais para a conservação da memória 
de um Povo e do País. O Barreiro, como pólo ferroviário 
pode perder, total e definitivamente, uma boa parte da 
sua memória. 

Porque não tem o Barreiro um Núcleo Museológico 
Ferroviário para guardar as suas memórias?

Consideramos ser da maior importância a preservação 
de, pelo menos, algum do material circulante e outros 
equipamentos técnicos que, em nosso entender, devem 
ser mantidos no Barreiro até que seja possível concreti-
zar a realização de um Núcleo Museológico Ferroviário.

Este património faz parte da identidade da cidade do 
Barreiro e está na memória das suas gentes. A necessi-
dade da sua preservação como forma de salvaguardar 
parte da sua memória e história, deve, na nossa opinião, 
orientar-se no sentido de dar continuidade a essa mes-
ma identidade colectiva.

Defendemos que a forma de preservar o património 
ferroviário local, passa pela criação de condições que 
permitam alcançar esse objectivo, dentro de um contex-
to de desenvolvimento local e regional, sem esquecer 
que tal processo pode assumir importância a nível na-
cional.

 2. “A memória colectiva como projecto ideológi-
co” (Baptista Bastos).

Sem medo das palavras. Quem trabalha ou trabalhou 
nas Oficinas, nas Estações, na Via, nos Comboios, quer 
preservar (tem esse direito!) os seus postos de trabalho. 
E as suas memórias também! 

 
3. Ao lado de outras linhas estratégicas, sempre 

discutíveis, a projecção da nossa Arqueologia In-
dustrial Ferroviária e Química, é um potencial pilar 
de desenvolvimento.

O nosso Património Industrial é único em Portugal e 
muito significativo na Europa. É necessário e urgente 
projectá-lo como Património de Arqueologia Industrial 
da Humanidade (UNESCO). Certamente um caminho 
longo, mas o único que garante a preservação do que 
não foi já irremediavelmente destruído!

4. Se estes projectos avançarem contarão sem-
pre com a nossa colaboração voluntária e dedicada. 
Entretanto aguardamos com expectativa a Classifi-
cação solicitada ao ex-IGESPAR, dos principais ele-

mentos do Património Ferroviário. Como aguarda-
mos os resultados do grupo de trabalho criado no 
âmbito do Ministério da Economia, sobre esta pro-
blemática. A participação cívica é sempre uma mais 
valia para o diálogo institucional.

É preciso parar a venda destes materiais como su-
cata!

É urgente criar e organizar o Núcleo Museológico 
Ferroviário do Barreiro!

É imprescindível a Classificação do Património 
mais significativo!

É necessário projectar o nosso Património Arque-
ológico Industrial como Património Nacional e/ou da 
Humanidade!

      A nossa memória tem futuro!

Barreiro, Maio de 2015

Movimento Cívico para Salvaguarda do Património Fer-
roviário no Barreiro
Associação Barreiro Património Memória e Futuro
Associação das Colectividades do Concelho do Barreiro.

A NOSSA MEMÓRIA TEM FUTURO!



Comboio HistóriCo

Viajar no Comboio Histórico é fazer uma viagem 
no tempo. Num percurso à beira do Rio Douro, 
percorre a distância que vai da Régua ao Tua, 

numa viagem única ao passado, marcada pela beleza 
da paisagem classificada pela UNESCO como Patrimó-
nio da Humanidade. 

Programa:

Programa de um dia, com partida da Régua pelas 
15h22 e regresso pelas 18h32 com paragem no Pi-
nhão, seguindo até ao Tua e regresso. Animação a 
bordo com grupo de música e cantares tradicionais 
da região e um brinde com Vinho do Porto. Poderá 
também saborear os rebuçados da Régua, tradição 
a cumprir por quem visita esta região. Pode comprar 
o programa apenas para a viagem no Comboio His-
tórico, ou pode optar pelo Pack de Viagens Combi-
nadas, que inclui também a viagem de ida e volta de 
qualquer ponto do país em Alfa Pendular, Intercida-
des, Regional e comboios urbanos do Porto.

Datas e horários:

Sábados, entre 6 de Junho e 31 de Outubro de 2015.
Domingos, entre 16 de Agosto e 4 de Outubro de 2015.

Ida: Régua 15h22 > Tua 16h37

Volta: Tua 17h20 > Régua 18h32

Informações:

Bilheteiras
Bilheteira Online*
Linha de Atendimento (707 210 220)*
Pedidos de informação: cohistorico@cp.pt
Os packs de viagem combinada são vendidos exclusiva-
mente nas bilheteiras.

* Brevemente disponível. Lugares atribuídos aleatoria-
mente. Caso deseje escolher o seu lugar, deverá adqui-
rir o seu bilhete numa bilheteira CP.
A aquisição de bilhetes pode ser feita com uma antece-
dência de até 60 dias.

Informações:

Comboio Histórico (Régua -Tua)
Inclui: viagem em Comboio Histórico no trajeto Ré-
gua/Tua e volta.
Adulto 35 €
Criança 15 € (5-12 anos inclusive)
Packs (Comboio Histórico + viagens todo o país – 
ida e volta)
Zona*  Adulto Crianças (5-12 anos) 
Pack Norte 40 20
Pack Centro 50 25
Pack Alentejo 60 30
Pack Algarve 70 35

www.cp.pt/passageiros/pt/

o Comboio HistóriCo CirCula entre JunHo e outubro
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rota das CereJas do Fundão

No sopé da belíssima e grandiosa Serra da Gar-
dunha, o Fundão encontrou as condições ideais 
para o cultivo da cereja e nós levamo-lo a visitar 

as cerejeiras em fruto e os encantos das aldeias históri-
cas da região.

Programa:

A partir de 23 de maio e até 4 de julho, a CP - Com-
boios de Portugal vai reeditar a sua Rota das Cerejas 
do Fundão, um programa que combina viagens de 
comboio, visitas culturais e refeição, na região da 
Beira Baixa.
Aos sábados, neste período, os participantes par-
tem de Lisboa Santa Apolónia às 08h16, em com-
boio Intercidades, com destino à estação de Rodão, 
onde iniciam a visita guiada de autocarro ao Lagar 
de Varas de Rodão – Espaço museológico e Posto 
de Turismo. Após o almoço, na estalagem de Por-
tas de Rodão, a viagem de autocarro prossegue pela 
aldeia Histórica e Templária de Castelo Novo, pela 
Aldeia Nova do Cabo e pelo Pomar das Cerejeiras, 
momento muito aguardado, com apanha e compra 
de cerejas. De regresso ao Fundão, o passeio termi-
na com uma visita ao Museu da Moagem, e partida 
em comboio Intercidades pelas 18h50. 

Datas e horários:

Sábados, entre 23 de maio e 4 de julho de 2015. 

Viagem em comboio Intercidades:
Ida: Lisboa Santa Apolónia 08h16> Ródão 10h42
Volta: Fundão 18h50> Lisboa Santa Apolónia 22h19
Possibilidade de embarque nas estações de Vila Franca 
Xira, Santarém, Entroncamento e Abrantes. 

O preço varia entre 46 e 50 euros para adultos, e entre 
35 e 39 euros para crianças, de acordo com a origem 
dos participantes.

A aquisição de bilhetes pode ser feita com uma antece-
dência até 60 dias.

Informações:

GruposLC-RG@cp.pt. 
Telefone (dias úteis das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 
18h00) - 249 132 752 / 919 988 775.
Contact Center 707 210 220

www.cp.pt/passageiros/pt/

realiza-se aos sábados, de 23 de maio a 4 de JulHo 
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Se é modelista ferroviário ou gosta de modelismo, tenha ou não maquete, venha fazer parte da “AMOFER” (Ami-
gos do Modelismo Ferroviário).

O que é a “AMOFER”? A “AMOFER” é um grupo de amigos que troca conhecimentos e ideias, através de conta-
tos distribuídos por todos os seus membros, sobre o Modelismo Ferroviário. Organiza eventos, desde que seja do 
interesse dos seus membros. Promove um convívio anual, com almoço, para que todos os seus membros possam 
conviver e trocar as respetivas ideias e conhecimentos.

Para fazer parte do grupo “AMOFER”, basta inscrever-se e permitir que os seus dados pessoais sejam distribuí-
dos pelos restantes membros.

Receberá periodicamente comunicações sobre as novidades do mundo do modelismo ferroviário ou será infor-
mado sobre publicações relacionadas com o mesmo.

Para se inscrever basta preencher a ficha em anexo em maiúsculas e a tinta preta, fotocopiar ou digitalizar e en-
viar para Celestino Cruz, Pós/venda-CP Lisboa- Rua Engº Ferreira Mesquita-Bloco – B – 2º piso, 1070/116-Cam-
polide. telef.  211025375, interno 25375  ou cbcruz@cp.pt.  Telem; 962 915 402 ou 939 524 457.

Participe, divulgue, inscreva um amigo e adquira e divulgue conhecimentos sobre “O Modelismo Ferroviário”.
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DE 19 DE mAIO A 5 DE JULhO, O mUSEU NAcIONAL fERROVIÁRIO REcEbE A ExPOSIçãO "RAIL mODEL". 
NAS ANTIgAS OfIcINAS DO VAPOR, PODERãO SER VISTOS ExEmPLOS úNIcOS DE mODELOS DE cOmbOIOS. 

DESENVOLVENDO-SE DESDE O SURgImENTO DA fERROVIA ATé AOS NOSSOS DIAS, O fERROmODELImO mOVE hOJE 
LEgIõES DE ENTUSIASTAS qUE A ELE SE DEDIcAm. PORTUgAL NãO é ExcEPçãO. 
AcOmPANhANDO A INAUgURAçãO DO mUSEU, ESTE EVENTO TRAz-NOS ALgUmAS DAS mAIS EmbLEmÁTIcAS 
cOmPOSIçõES qUE cIRcULARAm NOS 
cAmINhOS DE fERRO PORTUgUESES, 
IbéRIcOS E PELO mUNDO. 
A mOSTRA PODE SER VISITADA DE 
TERçA A SÁbADO, DAS 13h àS 18h E 
AO DOmINgO, DAS 10h àS 18h, E VAI 
cONTAR cOm A PRESENçA DO "gRUPO 
DE móDULOS DO NORTE" qUE VAI 
APRESENTAR OS SEgUINTES TEmAS: 
6/7 JUNhO cOmbOIOS IbéRIcOS
20/21 JUNhO cP VAPOR AO DIESEL
4/5 JULhO cOmbOIOS INTERNAcIONAIS

www.fmNf.PT/AgENDA/55

ExPOSIçãO “RAIL mODEL”
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ExPOSIçãO fOTOgRÁfIcA SObRE 
OS cAmINhOS DE fERRO, DA 

AUTORIA DA APAc-ASSOcIAçãO POR-
TUgUESA DOS AmIgOS DOS cOmbOIOS. 
ESTA ExPOSIçãO fOTOgRÁfIcA IRÁ ES-
TAR PATENTE AO PúbLIcO Em gERAL NA 
DELEgAçãO NORTE DA ANAc, NO RéS-
-DO-chãO DO EDIfícIO DA RUA 31 DE 
JANEIRO, Nº 83, PORTO, DAS 14,30 àS 
17,30 hORAS, DE 22 DE mAIO ATé 26 
DE JUNhO DE 2015.

www.facebook.com/
AnacNorteOficial?fref=nf

© Museu Nacional Ferroviário



No próximo mês temos como 
destaques o comboio do Basket 

de 2007 e a visita ao Terminal XXI 
inserida no concurso MSC Rail


