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editorial

Julho já chegou e a Trainspotter chega também 
com a frequência do costume aos nossos leito-
res. Nesta edição temos como destaque uma 

reportagem do comboio do Google Maps, realizado em 
Abril passado, fruto de uma iniciativa de cooperação 
praticamente inédita de gestores e operadores ferro-
viários em prol da divulgação de imagens da rede fer-
roviária nacional, com o objectivo de difundir o turismo 
ferroviário em determinadas regiões portuguesas. Para 
já foram registadas imagens das linhas do Douro, Norte, 
Oeste e Cascais e esperemos que no futuro mais sejam 
registadas, nomeadamente a Linha da Beira Baixa ou 
a Linha do Minho. Este mês a Trainspotter fez também 
a visita guiada ao porto de Sines promovida pela MSC 
Rail, a qual vamos ter apenas oportunidade para abor-
dar na próxima edição.

A actualidade ferroviária tem sido marcada pela re-
novação da superestrutura da Linha do Vouga entre 
Sernada e Águeda, uma iniciativa que eu considero ab-
solutamente incrível atendendo a outros exemplos do 
passado em linhas que à partida estavam condenadas 
a ficar sem comboios. Devemos dizê-lo que o mérito 
deve-se em parte à Camara Municipal de Águeda, pelo 
esforço que tem feito nos últimos anos em promover um 
transporte ferroviário com níveis de operação do século 
XIX. A imprensa tem destacado também a venda da CP 
Carga e uma das principais propostas vem da gigante 
MSC Portugal, que detém a MSC Rail, empresa que é 
já responsável por 25% dos tráfegos da CP Carga. Em 

destaque tem estado o fac-
to do governo pretender re-
capitalizar a CP Carga en-
tregando locomotivas à sua 
propriedade já em 2016 

com o objectivo de melhorar a estrutura financeira da 
empresa. Em números, estamos a falar de pelos menos 
25 locomotivas da série 4700 e 9 da série 5600, incluin-
do mais um conjunto de locomotivas diesel necessárias 
à operação em alguns terminais de mercadorias e em 
linhas por eletrificar. Além da falta de material circulante 
rebocado, o parque motor diesel é aquele irá gerar mais 
desafios à operação ferroviária do novo operador, uma 
vez que todo ele tem já mais de 35 anos de serviço, com 
níveis de disponibilidade medíocres, de aproximada-
mente 65%, ao contrário do parque eléctrico, que apre-
senta níveis de disponibilidade de praticamente 100%.

Para tornar o negócio mais apetecível, a CP Carga 
pretende acabar a curto prazo com vários tráfegos de 
mercadorias. Isto acaba por nem ser, sequer, uma no-
vidade, uma vez que a empresa já o tem vindo a fazer 
nos últimos anos em alguns tráfegos deficitários. Tudo 
leva a crer, portanto, que os próximos tempos são ainda 
de maior mudança, e um dos principais objetivos é o 
de abater o parque diesel da CP, 1900 e 1960. Assis-
tiremos a uma difusão de comboios blocos, com foco 
essencial centrado nos portos nacionais e no tráfego de 
contentores. Para o universo entusiasta, este poderá ser 
um cenário desolador. Menos locomotivas, tráfego mais 
uniformizado, menos quilómetros de caminho-de-ferro. 
Este Verão poderá ser a altura certa, portanto, para al-
gumas despedidas ferroviárias a fazer. É sobre elas que 
a Trainspotter deseja a todas os nossos leitores umas 
óptimas férias.

Ricardo Ferreira Ricardo Ferreira

O tráfego de contentores 
detém actualmente 1/3 dos 
comboios da CP Carga
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A Trainspotter está em 
condições de anun-
ciar que a maior 

obra ferroviária do último 
século irá mesmo avançar. 
Uma nova linha entre Aveiro 
e a fronteira com Espanha, 
perto de Almeida, vai ver a 
luz do dia.

Apesar de a apresentação do Pla-
no Estratégico dos Transportes ter 
aumentado as dúvidas em relação 
à solução final, concorrendo as op-
ções pela linha nova e pela renova-
ção da actual linha da Beira Alta, a 
opção final vai ser mais consensual 
do que era previsível nessa altura.

Após vários meses de intensas 
discussões em Portugal e na Co-
missão Europeia, a opção pela re-

novação da Linha da Beira Alta per-
deu fulgor. Uma das contribuições 
para esse facto está a inexistência 
de estudos para compatibilizar a ac-
tual linha com os grandes objectivos 
europeus e nacionais para este cor-
redor fundamental para o transpor-
te de mercadorias – capacidade de 
circularem comboios de 1.400 tone-
ladas e 750 metros de comprimento 
rebocado por apenas uma locomo-
tiva de potência equivalente a uma 
4700 da CP.

Ao facto de nunca se ter olhado 
para a Beira Alta como uma linha ca-
paz de responder de forma eficiente 
a estes objectivos, tem-se somado 
a crescente pressão para aproveitar 
esta oportunidade única para vol-
tar a incluir Viseu na rede ferroviá-
ria nacional, sendo que a opção de 
criar um ramal terminal de ligação à 

Linha da Beira Alta foi sempre bas-
tante criticada pelas forças autár-
quicas e regionais, provavelmente 
atentos à limitação que isso imporia 
num hipotético serviço de transporte 
de passageiros a servir a capital de 
distrito.

Também várias associações em-
presariais acabaram por restringir 
o lote de opções à construção da 
nova linha, que merece também a 
prioridade quer do Governo, quer 
da União Europeia. A União Euro-
peia debate-se aliás com o fracasso 
de vários planos para incrementar 
a quota modal do caminho-de-ferro 
no transporte de mercadorias, e 
olha para os novos planos de in-
vestimento Juncker e TEN-T como 
fundamentais para promover infra-
estruturas de última geração que as-
segurem competitividade ímpar aos 

linha aveiro – salamanCa

vai mesmo avançar

© Fernando Liberato
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© Nuno Miguel

caminhos-de-ferro para as próximas 
décadas. E nesse sentido, também 
a União Europeia tende a preferir 
uma solução de maior investimento 
mas que garanta resultados, do que 
apostar quantias mais reduzidas na 
grande incógnita que é a actual Li-
nha da Beira Alta.

A oficialização desta decisão de-
verá acontecer antes das próximas 
legislativas, sendo que o consenso 
aparentemente é suficientemente 
amplo entre as forças políticas para 
garantir que esta obra não será atin-
gida por guerrilhas partidárias. A 
sua concretização terá de estar pelo 
menos muito adiantada no horizon-
te do ano 2020 de modo a garantir 
o financiamento europeu, o que vai 
pressionar decisivamente para que 
já no próximo ano arranquem os 
procedimentos concursais para a 
sua execução.

Com a oficialização serão também 
revelados os detalhes da obra. A 
grande prioridade será a execução 

do troço Aveiro – Mangualde, que 
sairá da Linha do Norte na zona de 
Cacia, e servirá Viseu. Haverá um 
triângulo na inserção da Linha do 
Norte para permitir a fácil circulação 
de comboios vindos de Norte.

O que ainda não conseguimos 
apurar são os moldes de concreti-
zação do último troço, entre Pinhel 
e Almeida. O plano original previa 
construção de uma nova linha entre 
Pinhel, Almeida e Ciudad Rodrigo, 
mas há algum tempo que Espanha 
apontou baterias à renovação do 
troço até Vilar Formoso, visto que do 
lado espanhol a linha não apresenta 
restrições de maior aos objectivos 
propostos.

Caso não seja concretizada a 
nova linha do lado espanhol, do lado 
português fica por resolver a imensa 
restrição operacional causada pelo 
atravessamento do Rio Côa, po-
dendo ser resolvida com um traça-
do inteiramente novo entre Pinhel e 
Vilar Formoso ou pelo menos entre 

a Guarda e Vilar Formoso, mas de 
mais difícil execução do que o plano 
original.

Certo é que a Guarda ficará sem-
pre ligada à nova linha. Se o plano 
original for avante, será construída 
uma ligação entre as duas linhas 
na zona de Pinhel, de modo a que 
seja possível operar comboios de 
passageiros com destino à Guarda 
através da nova linha, e de modo 
também a ligar de forma competiti-
va a plataforma logística da Guarda 
com o resto da Península Ibérica. 
Essa plataforma terá um novo ramal 
ferroviário, cuja construção deverá 
iniciar-se ainda em 2016.

Ao todo, poderão ser mobilizados 
1.500 milhões de euros para este 
projecto absolutamente angular não 
só para a estratégia nacional de de-
senvolvimento dos transportes, mas 
também vital para a globalidade da 
estratégia europeia nesta matéria.

A privatização da CP Carga 
está mais avançada do que 
nunca, com a accionista CP 

a dar conta da recepção de quatro 
propostas vinculativas para a aquisi-
ção desta empresa pública de trans-
porte de mercadorias. Entre os inte-
ressados, encontra-se a MSC Rail, 
o mais recente operador ferroviário 
em Portugal, a Cofihold, accionista 
da Altri e da Cofina, e dois fundos de 
investimento, a Spring Water Capital 
e a Atena Equity Partners.

À partida a vantagem poderá pen-
der para as duas primeiras empre-
sas, atendendo à intenção do Go-
verno de valorizar mais o projecto 
estratégico para a empresa em de-
trimento do encaixe financeiro. Con-
tudo, será já em Julho que podere-
mos conhecer o resultado final.

Ainda antes de se conhecerem os 
interessados, o Secretário de Es-

tado dos Transportes anunciara a 
transferência de todo o parque de 
locomotivas para a CP Carga num 
total de 48 unidades. Recorde-se 
que este material era pertença da 
CP e operava em regime de aluguer. 
Desta forma, estes activos no valor 
de 110 milhões de euros retirariam 

a empresa da falência técnica. Isto, 
se a operação não for considera-
da uma ajuda estatal, considerada 
ilegal pela União Europeia. Caso o 
seja, obrigará o futuro detentor da 
CP Carga a assumir os encargos da 
dívida relativa a esses activos.

Privatização da CP Carga – será desta?

© Ricardo Quinas
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A Mota-Engil está a nego-
ciar a venda da totalida-
de do seu negócio de 

transportes em Portugal aos tur-
cos da Yildirim Holding. O valor 
da venda rondará os 300 milhões 
de euros e inclui uma série de 
empresas detidas pelo grupo, en-
tre as quais constam a Takargo, a 
Tertir, a Sotagus e a Liscont, es-
tas duas últimas respectivamente 
concessionárias dos terminais de 
contentores de Santa Apolónia e 
Alcântara.

A Takargo, primeiro operador 
ferroviário privado português, 
iniciou a operação comercial de 
comboios nos primeiros meses 
de 2009. Internamente esteve 
sempre longe de afirmar perante 
a CP Carga, com a empresa pú-
blica a beneficiar de uma frota de 
tracção eléctrica jovem e muito 
mais barata de operar debaixo de 
catenária relativamente às Euro 
4000 da frota da Takargo. 

Já nas ligações internacionais, 

a Takargo teve mais uma palavra 
a dizer relativamente a uma CP 
Carga e a uma RENFE a ope-
rarem numa mórbida parceria. 
Aí conseguiu conquistar alguns 
tráfegos relevantes, sempre em 
parceria com a espanhola Com-
sa. Contudo, mesmo nesse ca-
pítulo o trajecto não foi livre de 
fracassos e assim se justifica que 
a empresa tenha adquirido ape-
nas metade das catorze locomo-
tivas inicialmente encomendadas 
à Vossloh. A frota fica composta 
com mais 150 plataformas porta-
-contentores e ainda duas loco-
motivas 1400 adquiridas à CP, a 
1445 e a 1449.

Entre os tráfegos, a madeira, 
os siderúrgicos e os contentores 
ou caixas móveis monopolizam 
praticamente toda a operação 
da empresa. Os seus resultados 
financeiros nunca foram conhe-
cidos. Neste caminho atribulado, 
o futuro da Takargo permanece 
agora ainda mais incerto.

breves

METRO A CAMINHO DA REBOLEIRA

A ligação da linha Azul do Metro de 
Lisboa entre Amadora Este e a Rebo-
leira deverá ficar concluída ainda este 
ano, com a adjudicação, no passado 
mês de Junho, da fase final da emprei-
tada num valor que ascende a 8,8 mi-
lhões de euros.

A reabertura estava inicialmente 
agendada para 2010 mas, após um 
investimento de 45 milhões de euros 
para a construção dos 580 metros de 
túnel deste troço, só agora será possí-
vel concluir este troço devido a dificul-
dades de financiamento da empresa.

Com a abertura à exploração deste 
troço, cria-se uma nova ligação com 
os comboios urbanos da Linha de Sin-
tra na estação da Reboleira, que se 
soma às duas ligações já existentes 
nas estações do Rossio e Sete Rios.

turCos podem

Comprar a takarGo

Avançam a bom ritmo as obras na Linha do 
Vouga que decorrem no troço compreendi-
do entre Sernada e Águeda, sendo que já se 

procedeu à colocação de novas travessas, carril novo 
e balastro numa grande extensão.

Na Linha do Minho foi lançada a empreitada de rea-
bilitação da superstrutura de via (descendente), entre 
os km 4,300 e 5,050. A empreitada vai incidir na subs-
tituição integral do carril, a substituição de travessas 
de madeira por travessas de betão bibloco, e o ataque 
mecânico pesado, incluindo regulação de balastro e 
estabilização dinâmica de via.

...António Pombo

avançam as obras na linha do vouGa 
e vão Começar na linha do minho

© Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga



Comboio da Amtrak à 
chegada a Los Angeles em 
Março de 2015

Ricardo Ferreira
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O Museu Nacional Ferroviário do Entroncamento 
reabriu no passado mês de Maio e apresenta ao 
visitante muito mais do que apenas o material 

circulante que está exposto nas várias naves que compõem 
a área museológica. Existem milhares de outras peças e 
objectos que fazem parte da história dos caminhos-de-ferro 
portugueses e que merecem por isso ser motivo de destaque 
nesta Trainspotter. Através de algumas fotografias do José 
Sousa, lançamos ao leitor o desafio de partir à descoberta 
de um mundo ferroviário que existe para descobrir no 
Entroncamento. 

Os objectos “espalhados” pelo Museu englobam várias 
vertentes, sendo que uma parte deles são representativos 
do que existia nas estações portuguesas, tal como são o 
caso dos armários de bilhetes, os porta-horários que ainda 

hoje subsistem nalgumas estações, um 
exemplar de um relógio “Paul Garnier” 
que existia um pouco por todo o país e até 
mesmo antigos carrinhos de transporte de 
mercadorias e volumes que faziam parte 
das plataformas ferroviárias portuguesas. 

Em locais não tão públicos das 
estações estão agora à vista dos visitantes 
diversos elementos como são o caso de 

uma “viaGem” pelo museu 
José Sousa
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uma secretária de chefe de estação, ou a mesa telegráfica do 
sistema Bréguet datada da 2ª metade do século XIX. Também 
é possível observar um antigo cofre onde se guardavam as 
receitas de bilheteira e os documentos mais importantes, e 
ver um antigo quadro de encravamentos fechadura Bouré. 
Estes quadros existiam nas estações onde estava em vigor o 
cantonamento telefónico e tinha como objectivo a utilização 
em perfeita segurança dos aparelhos de mudança de via 
(agulhas) e dos sinais mecânicos das estações (sinais 
avançados).

Existem ainda várias placas que estavam colocadas nas 
antigas locomotivas e ainda placas correspondentes às 
várias companhias de caminho-de-ferro que existiram em 
Portugal como foi o caso da C.F.E. (Caminhos de Ferro do 
Estado) ou da C.C.F.P (Companhia dos Caminhos de Ferro 
Portugueses). 

Existem outros objectos mais estranhos para quem não 
esteja familiarizado com a temática ferroviária como sejam 
os casos de material de tipografia para impressão em papel 
de diagramas de via, ou fotolitos que mais não são do que 
gravuras para imprimir em revistas como acontecia por 
exemplo na Gazeta dos Caminhos de Ferro

É possível ainda rever vagões mineiros, painéis de 
azulejos retirados de estações desactivadas e que têm 
agora uma “nova vida”, miniaturas de material circulante e 
uma infinidade de outros objectos que merecem sem dúvida 
uma visita prolongada ao Museu.
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Panorâmica do exterior  do 
Museu Nacional Ferroviário 
em Maio de 2015

José Sousa
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O vereador do urbanismo da Câmara 
Municipal de Lisboa agitou as águas 
ao proclamar a vontade de fechar as 

ligações ferroviárias a Santa Apolónia e apode-
rar-se do corredor ferroviário existente.

Percebo que de um ponto de vista de urbanismo ci-
tadino possa fazer sentido criar imensa zona verde em 
Santa Apolónia, ocupando a área da estação e do par-
que de material circulante, que representa vários hecta-
res de terrenos virados para o Tejo. Já percebo menos 
que esta noção de urbanismo perca a noção de que o 
urbanismo se interliga com o desenvolvimento regional 
– é disso que falamos quando falamos de vias de trans-
porte como os caminhos-de-ferro.

Por partes: área urbanizável, porto de Lisboa, ser-
viços urbanos e serviços de longo curso. Aqui estão os 
quatro vectores de análise desta proposta claramente 
disruptiva, alguns deles analisáveis num quadro mais 
amplo de uma reorganização ferroviária que é necessá-
ria na zona de Lisboa.

As metrópoles mudam e evoluem e Lisboa não é ex-
cepção. À semelhança de outras grandes cidades eu-
ropeias, Lisboa deve olhar para a sua rede ferroviária 

como um utensílio de desenvolvimento que pode e deve 
ser reformado periodicamente. Por isso, argumentos 
históricos não podem ser válidos quando queremos dis-
cutir o futuro.

Urbanizar Santa Apolónia, nomeadamente através 
de um jardim, poderia ser a recuperação de uma ideia 
como a que está implantada há muitos anos na estação 
Madrilena de Atocha. No entanto, para não prejudicar a 
mobilidade, uma nova estação foi erguida logo ao lado. 
Em Santa Apolónia o jardim seria apenas no interior da 
fantástica marquise da estação? Seria em todo o terreno 
ferroviário actualmente ocupado? Respostas fundamen-
tais para perceber as intenções finais.

Relativamente ao porto de Lisboa, esta continua a 
ser uma questão muito mal resolvida. Em Alcântara é 
certo que o terminal de contentores é inalienável. Já em 
Santa Apolónia, os espaços portuários existentes estão 
subutilizados e há muito que se fala numa migração para 
a margem Sul. Mas é possível migrar os diversos termi-
nais sem que exista uma ligação ferroviária à margem 
Norte em condições, capaz de servir as mercadorias?

Enquanto o porto de Lisboa estiver implantado onde 
está, há duas certezas: tem de existir uma ligação ferro-
viária em Alcântara e tem de existir ligação ferroviária a 

EncErramEnto dE Santa apolónia 
E o quE falta Em liSboa 

João Cunha

José Sousa
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Santa Apolónia. Por aqui, o 
caso fica quase arrumado.

De um ponto de vista 
dos serviços urbanos, não 
faz sentido nenhum retirar 
Santa Apolónia do mapa. 
São em grande número os 
passageiros nesta estação 
lisboeta, da Linha da Azam-
buja, e a recente mudança 
de horários veio assumir 
que neste eixo em parti-
cular a maior necessidade 
continua em direcção à bai-
xa da cidade, logo a Santa 
Apolónia, e não à Cintura. 
Fazendo o paralelismo com 
a outra proposta sem pés 
nem cabeça, na altura de 
Santana Lopes e agora re-
tomada pelo mesmo verea-
dor, é impensável fechar a 
Linha de Cascais entre Alcântara e Cais do Sodré, tendo 
em conta o papel-chave no sistema de transportes de 
Lisboa que a conexão entre comboio, barcos, metro e 
autocarros assume.

Estando afastado qualquer interesse de fechar os 
corredores, importa desmistificar. São os corredores fer-
roviários que impedem Lisboa de gozar o Tejo?

Entre Alcântara e o Cais do Sodré, a grande barrei-
ra são os armazéns existentes e as docas do porto de 

Lisboa. É aliás o motivo pelo qual nem há mais atraves-
samentos realizados na via férrea, pois simplesmente o 
que se encontra do lado ribeirinho da linha não permite 
desfrutar do Tejo. O problema é por isso outro.

Entre Santa Apolónia e Braço de Prata o caso é mais 
caricato. Tirando a estação de Santa Apolónia e o seu 
parque de material, a linha corre entrincheirada e afas-
tando-se do Tejo, que por seu lado é sim “bloqueado” 
pelos terminais de contentores e de granéis do porto 
de Lisboa, por armazéns e espaços não consolidados. 

Em Santa Apolónia o “bal-
cão” que existe da ferrovia 
para o Tejo enfrenta ainda a 
barreira do terminal de con-
tentores. Novamente, não é 
este o problema.

Finalmente, os serviços 
de longo curso em Santa 
Apolónia. Aqui sim, acredi-
to que pode e até deve ser 
procurada outra solução. As 
estações-âncora de longo 
curso em Lisboa estão to-
das no perímetro da cidade 
– Santa Apolónia e Oriente. 
Há cem anos que Lisboa 
procura uma estação na 
zona das avenidas novas 
– até esteve para ser onde 
hoje está o Instituto Supe-
rior Técnico – e as décadas 
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mais recentes aceleraram o desenvolvimento urbano na 
outra extremidade da área metropolitana: o arco Almada 
– Cascais – Sintra.

Existindo tantos terrenos livres, não consolidados, no 
Rego, é quase que exigível que por fim Lisboa seja do-
tada de uma estação com a dimensão e localização que 
a área metropolitana mais importante do país, e uma das 
três maiores da Península Ibérica, merece. Retirando o 
longo curso de Santa Apolónia e levando-o para Entre-
campos/Rego, aumentam também as potencialidades 
de exploração dos eixos Faro – Braga e Évora – Braga, 
ainda mais importantes quando nos próximos dez anos 
se perspectiva a ligação de Évora a Madrid e do Porto à 
Corunha, passando assim Lisboa a estar no meio de um 
eixo de grande importância económica e social. Quanto 
menos comboios terminarem em Lisboa, melhor.

Retirando o longo curso de Santa Apolónia, algo que 
eu advogo e desejo que se realize conforme o parágrafo 
anterior, fica também aberto o caminho para desafec-
tar a maior parte dos terrenos ferroviários, relacionados 
com parques e oficinas. Um melhor aproveitamento das 
oficinas do Porto, por um lado, e uma expansão fisica-
mente possível das instalações em Campolide podem 
permitir resolver este problema. Por aqui sim, acredito 
que seja possível os comboios ao mesmo tempo darem 
mais espaço para novos espaços verdes, ao mesmo 
tempo que melhoram a sua própria eficiência e o serviço 
à população da área metropolitana.

Não me esqueço também de Alcântara, e no poten-
cial que tem a resolução dos problemas efectivamente 
de índole urbanística que ali existem. Aliás, fico perplexo 
ao ver que o vereador do urbanismo, tendo problemas 
de urbanismo severos em Alcântara, tenha antes prefe-

rido centrar-se sobre dois falsos problemas, no Cais do 
Sodré e em Santa Apolónia.

Os atravessamentos ferroviários na Av. 24 de Julho, 
Docas e Avenida de Ceuta são do pior que uma cida-
de como Lisboa podem ter, mas aqui nem uma palavra. 
Ainda por cima, o prometido desnivelamento ferroviário 
poderia permitir devolver à cidade não só terrenos junto 
ao Tejo, nas Docas, como poderia libertar toda a estação 
de Alcântara-terra, visto que a nova estação seria sub-
terrânea e que os comboios de mercadorias deixariam 
de necessitar de parque nesta estação, acedendo direc-
tamente ao porto de Lisboa. Acresce ainda que só uma 
ligação eficiente entre Cascais e a Linha de Cintura de 
Lisboa pode promover, finalmente, uma reconquista de 
partes modais do caminho-de-ferro, o que obviamente 
incrementa a sustentabilidade da cidade com a conse-
quente redução do tráfego rodoviário. Espantoso que 
algo que corrige efectivos problemas urbanísticos e que 
só apresenta externalidades positivas tenha sido ignora-
do pelo responsável do urbanismo.

Em resumo, o que defendo:
• Nova estação em Entrecampos/Rego, para ser-

vir todo o longo curso e serviços regionais, e que seja 
uma estação de passagem;

• Readequação dos parques em Campolide para 
transferência das valências instaladas em Santa Apoló-
nia;

• Eliminação dos parques e oficinas em Santa 
Apolónia e entrega dos terrenos à cidade, ficando ape-
nas a estação de passageiros ao serviço para comboios 
suburbanos;

• Realização do nó de Alcântara, desactivando 
todas as ligações à superfície e desafectando toda a 

estação de Alcântara-Terra da rede 
ferroviária nacional.

Estas intervenções poderiam 
permitir à cidade e à área metropoli-
tana melhorar a sua competitividade 
regional, reduzir congestionamento 
rodoviário e aumentar atractividade 
dos comboios de longo curso para 
as áreas suburbanas mais povoa-
das, de Almada, Cascais e Sintra.

Para pequeno urbanismo, seriam 
libertos terrenos importantes em Al-
cântara, onde o caos urbanístico rei-
na actualmente, e ainda alguns ter-
renos em Santa Apolónia. Agradar a 
gregos e troianos, e ficar com uma 
rede ferroviária muito mais coerente 
e preparada para viver o futuro.



A 3409 aproximando-se do 
apeadeiro de Cortegaça 
em 2013 

João Joaquim
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COMBOIO GOOGLE

 O PRAZER DE VER AS NOSSAS LINHAS SEM SAIR DE CASA

Jorge Lopes

Muita coisa negativa 
pode ser dita acer-
ca do caminho-

-de-ferro português: que está 
envelhecido, que tem horários 
desajustados ou que precisáva-
mos mesmo era de linhas novas, 
mas a verdade é que há algo de 
muito positivo nas nossas linhas 
férreas que não pode ser negado: 
a sua beleza e espectacularida-
de. E a Google não pensou duas 
vezes antes de aceitar o desafio 
de vir perpetuar as fantásticas 
paisagens que Portugal dispõe 
e colocá-las ao dispor de todo o 
mundo, literalmente, através da 
sua plataforma Google Earth e 
do seu software Street View, que 
nos permite ver estradas e locais 

como se estivéssemos presen-
tes, com imagens a 360 graus. 

A ideia, colocada em prá-
tica pela CP, CP Carga, REFER 
e EMEF (cada uma contribuiu 
com uma parte da sua empresa 
para o projecto), mas também 
por outras empresas e entida-
des, já havia sido experimenta-
da numa linha Suíça, há alguns 
anos atrás, na famosa linha de 
montanha Albula/Bernina na 
qual se registaram as paisagens 
desde o verde dos vales suíços 
até ao branco da neve das mon-
tanhas, e permite-nos agora, no 
conforto de nossas casas, viajar 
pela paisagem Suíça como se 
estivéssemos realmente lá. E, 
assim, Portugal será o segundo 

país de todo o mundo a ir ter 
também a tecnologia aplicada à 
divulgação das nossas paisagens 
ferroviárias, com a vantagem de 
que não nos ficamos por uma li-
nha; dentro de aproximadamen-
te quatro meses, quando todas 
as imagens estiverem prontas 
a ser divulgadas, Portugal terá 
as linhas do Douro, Norte, Oes-
te, Sintra e Cascais acessíveis a 
qualquer curioso cibernauta por 
esse planeta fora. E estaremos, 
assim, um passo à frente até de 
muitos outros países com turis-
mo ferroviário porventura mais 
desenvolvido que o nosso.

Mas não se pense que toda 
esta ideia foi de fácil aplicação: 
antes, muito teve de ser estuda-
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do e debatido, principalmente devido às 
questões técnicas associadas à circula-
ção de um comboio, que teria de ter as 
características necessárias para que fos-
se possível registarem-se imagens a 360º 
com boa qualidade para possível aplica-
ção num sistema como o Street View. Na 
prática, tudo se baseou na permissão de 
colocar a circular na nossa rede ferroviá-
ria nacional uma composição formada 
por um vagão e uma locomotiva, a uma 
velocidade máxima de 30 km/h (em li-
nhas onde chegam a circular comboios 
a 220 km/h), sendo que ao contrário do 
que é normal na ferrovia o vagão seria 
empurrado, circulando à frente da loco-
motiva em vez de ser na sua retaguarda, 
condicionado ao tempo meteorológico e 
a uma série de outros factores, como dis-
ponibilidades de canais horários. E mais: 
a ajuda de todas as entidades possíveis 
para que, em conjunto e cada uma contri-
buindo com o seu know-how, boa vonta-
de e disponibilidade de meios, tudo fosse 
realidade.

A ideia passou para a prática dia 23 
de Abril, começando o projecto de gravações pela 
Linha do Douro, tendo rumado posteriormente ao 
Sul do país, mas talvez esta seja a linha que reúne 
mais interesse turístico e mais interesse na divulga-
ção. É que a Linha do Douro é, por excelência, a li-
nha portuguesa com maior potencial turístico, muito
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em parte graças ao turismo gerado à 
volta do rio Douro, mas também por-
que a linha, só por si, é provavelmente 
a mais bonita do País, e quem sabe, do 
mundo, atravessando a região do Alto 
Douro Vinhateiro, considerada pela 
UNESCO como Património da Huma-
nidade. E foi esta viagem que irá ser 
descrita essencialmente nesta reporta-
gem.

A TV Comboios embarcou no Com-
boio Google, assim denominado pela 
própria gestora da infraestrutura (RE-
FER, agora Infraestruturas de Portu-
gal), na linha 3 da estação da Régua. 
O comboio 20811, especialmente pre-
parado para o efeito, é composto ex-
cepcionalmente e por ser a viagem 
inaugural e o trajecto sem electrifica-
ção, pelo vagão plataforma da CP Car-
ga, SA preparado previamente para o 
efeito, com a câmara na parte frontal e 
um pequeno gerador a meio; pela loco-
motiva diesel 1424, de cor azul e uma 
beleza imponente e finalmente por uma 
carruagem Sorefame não renovada, 
de passageiros, à cauda. No mínimo, 
curiosa.

Antes do arranque das estações de 
paragem prolongada (como foi o caso, 
por questões de pausa da refeição), é 
necessário iniciar o sistema informáti-
co de gravação da câmara especial do 
Google. A câmara consiste na verdade 
num conjunto de várias câmaras, todas 
elas de alta resolução, que devido à 
sua disposição e direcção, disparam si-
multaneamente a foto a 360º. Esta vai 
situada na parte frontal do vagão e se-
ria apoiada por três potentes holofotes 
para iluminar nos túneis, se estes se 
encontrassem a funcionar. Infelizmen-
te, por avaria do gerador, não vão, mas 
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isso não impede de se conseguirem 
fotos de boa resolução. Na verdade, a 
máquina consegue captar boas ima-
gens mesmo em condições de menor 
luminosidade.

Com o sinal GPS captado, e o siste-
ma pronto a gravar, o comboio do Goo-
gle parte da estação da Régua, com 
cerca de 15 minutos de atraso, pelas 16 
horas. Sempre a 30 km/h, a marcha ser-
penteia pelas muitas linhas existentes 
à saída da Régua, atravessa o Corgo, 
e entra nas travessas renovadas a ca-
minho da próxima paragem: Vargelas. 
O primeiro túnel apresenta desde logo 
algo curioso. É que, à saída dele, o com-
boio tem quase de parar para voltar a 
captar o sinal de GPS. Faz sentido, pois 
sem o GPS, as fotos ficam erradamen-
te posicionadas no mapa, e tudo tem de 
sair perfeito. E será assim em todos os 

túneis.

Na carruagem, seguem alguns jorna-
listas e membros da própria CP e Goo-
gle. Por ser um acontecimento digno de 
notícia de televisão, muitos foram os 
órgãos de comunicação social que não 
quiserem deixar de estar presentes e 
vir ver, in loco, tamanha campanha de 
promoção do turismo em Portugal. Com 
o trepidar da carruagem, também estes 
ficam encantados com a beleza do Dou-
ro, principalmente na passagem pelos 
pontos de referência, como é a estação 
e vila do Pinhão, onde o comboio pas-
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JOÃO TIAGO FERNANDES
PORTO, 21 ANOS

“Achei e acho importante! Poder ir no lugar do maqui-
nista, apreciar a paisagem como nunca se apreciou! Na 

minha opinião é algo que sempre fez falta, principalmente 
em certas linhas do país! Espero que ainda voltem para a Beira Alta e Bei-
ra Baixa, penso que é uma mais valia para o caminho-de-ferro português.”
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sa sem parar, graças ao sinal de via livre 
dado pelo chefe de estação, já tão raro de 
ver nas nossas linhas. Mas o interesse pelo 
comboio e pela paisagem existe dentro e 
fora da carruagem, pois ao longo de toda a 
Estrada Nacional 222, do outro lado do rio, 
avistam-se câmaras apontadas ao comboio, 
e até mesmo drones! Os entusiastas e fãs 
da ferrovia não quiseram perder a oportuni-
dade de registar tão curiosa marcha e mar-
caram presença durante praticamente toda 
a extensão da Linha do Douro. Nenhuma 
lente escapa a este comboio tão peculiar, 
nem mesmo a atenção repentina dos traba-
lhadores nas obras ao longo da via, ou dos 
simples habitantes deste Portugal do inte-
rior. Além disso, de um ponto de vista entu-
siasta do caminho-de-ferro, apreciar o raro 
guarnecimento (entrada em funcionamento 
temporário) das estações do Pinhão (e de 
Vargelas), que normalmente se encontram 
encerradas, e portanto, sem interferência na 
circulação, que também vai sendo raro por 

estes dias.

A passagem pelo Tua é um momento 
de nostalgia, mas também de tristeza. Por 
um lado, chega-se a um ponto que foi em 
tempos uma das artérias mais importantes 
da Linha do Douro, a ligação a Bragança e 
toda a confusão de comboios que ali che-
gavam e partiam, e tantas recordações que 
ali se despertaram. Hoje, apenas uma linha 
abandonada e carruagens parqueadas dis-
tinguem esta estação de tantas outras. Mas 
por outro lado, fica a questão: e se o Com-
boio da Google agora aqui invertesse em 

JOÃO MORGADO
ENTRONCAMENTO, 20 ANOS

“Trata-se de uma excelente iniciativa, que para além 
de dar a conhecer ao mundo algumas das mais bonitas 

vias férreas de Portugal, proporcionou a nós entusiastas registos de 

uma circulação diferente do habitual.”



direcção à Linha do Tua, quem sabe uma 
das linhas mais bonitas de montanha, uma 
verdadeira linha perdida por entre vales, e 
que aguarda agora o futuro da incerta bar-
ragem? Os pensamentos surgem e desapa-
recem, pois não há paragem nesta estação: 
bandeira vermelha recolhida e mostrada ao 
maquinista e ao condutor da 1424, é tempo 

de continuar.

Um dos pontos de referência da Linha 
do Douro aproxima-se após a passagem da 
estação do Tua, e do apeadeiro da Alegria: 
a chegada, após um longo túnel escava-
do nas encostas, ao Douro a montante da 
barragem da Valeira (no local conhecido 
como o Cachão da Valeira); o espelho de 
água com que o comboio é recebido é sem 
dúvida de ímpar beleza, muito graças às 
paisagens que nele vemos reflectidas, ali 
naqueles vales por trabalhar pelo homem, 
onde as vinhas dão lugar apenas a rochas 
e pedras por esculpir, praticamente por to-
car. Ali, num dos pontos mais virgens da Li-
nha do Douro, não há casas, estradas ou 
construções, à excepção da linha e da bar-
ragem. É dos poucos locais onde a linha, o 
rio e a paisagem são um só, sem que mais 
nada a esta equação se junte. O comboio, 
sempre a tactear a linha a 30 km/h, desliza 
silenciosamente por um vale mais silencio-
so ainda, onde parece que o tempo parou e 
nada mais existe a não ser calma e tranqui-
lidade. Como se de um cenário em Marte se 
tratasse, como se não houvesse mais nada 
no mundo, a não ser aquele lugar, aquele 
paraíso.
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RICARDO TAVEIRA
PORTO, 38 ANOS

“Considero a iniciativa algo revolucionário para o nosso 
país, pois é boa para a divulgação do turismo no Douro atra-

vés das novas tecnologias, não só ao nível do turismo ferroviário, 
como também ao nível dos cruzeiros e da hotelaria”.



É tempo de passar a ponte nova da Fer-
radosa e mudar de margem e de distrito. Em 
Vargelas, é tempo de finalmente parar e ve-
rificar se todo o equipamento vai funcional. 
É também momento de confirmar se, du-
rante a passagem nos túneis, alguma gota 
de água caiu acidentalmente em cima das 
várias objetivas. Na verdade, são muitos os 
inconvenientes dos túneis e da minuciosi-
dade deste processo, razão pela qual todo 
o cuidado é pouco, e tudo tem de estar em 
harmonia com a operação. É também aqui 
que excepcionalmente (a estação não tem 
período de guarnecimento, estando à par-
tida fechada todos os dias da semana) se 
dá o cruzamento do nosso comboio com o 
Interregional 960 para a estação de Porto 
Campanhã. Um agente consegue, de forma 
árdua, tratar deste processo todo sozinho, 
dando primeiro entrada ao nosso comboio 
e, após realização dos caminhos, receber o 
comboio descendente em condições de se-
gurança.

Após cruzamento efectuado com o nosso 
20811, prosseguimos viagem em direcção 
ao Pocinho. Mais um conjunto de paisagens 
indescritíveis, avistamentos de aves de rapi-
na e de casas perdidas por entre socalcos, 
e mais uma condicionante para as grava-
ções: o Sol não é já o melhor. Muitos túneis 
e pontes depois, eis que a estação términus 
se avista. A chegada às 18h27 ao Pocinho 
foi a hora ideal para dar como concluído o 
primeiro dia de gravações do Google Train, 
que nos dias seguintes continuou por um pe-
ríodo de mais cerca de duas semanas, nas 
restantes linhas abrangidas pela campanha. 
Desembarque feito, a locomotiva 1424 dá a 
volta à composição, guarda-se a câmara da 
Google e fica pronto a regressar a Contumil 
a marcha especial 27302 (e posteriormente 
em Ermesinde, 92252). Chega assim ao fim 
do primeiro dia a prova de que as nossas 
linhas de caminho-de-ferro têm efectiva-
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mente muito ainda para mostrar e para sur-
preender, e que temos turismo para exportar 
para o mundo, assim surjam iniciativas como 
esta que possam promover realmente o que 
de mais bonito temos por cá. E esta é sem 
dúvida a grande mensagem: olharmos para 
as linhas férreas que temos e mostrarmos ao 
mundo o quão bonitas elas são, e uma visita 
merecem ter.

Neste dia começou, independentemente 
das opiniões mais divergentes, um novo ca-
pítulo para os comboios portugueses: muitos 
mais estarão para vir.

26% da 
Rede Ferroviária 
Nacional foi 
abrangida pela 
operação

10 dias foi quanto 
demorou a registar 
todas as 5 linhas

750 Foi o número 
aproximado de 
quilometros que foram 
registados pela câmara da 
Google

4 Foi o número de 
empresas nacionais 
que se envolveram na 
operacionalização do 
comboio

5 Foi o número de 
países envolvidos 

no projecto

Cais de embarque

29



balastro

30

A linha ferroviária entre as es-
tações de Águas de Moura 
e Pinheiro nem sempre pas-

sou no sitio onde passa actualmente, 
sobre o Viaduto da Marateca, sendo 
que originalmente a linha curvava à 
direita logo após a estação de Águas 
de Moura em direcção a Sul, ultra-
passando uma ponte e passando 
pelo interior da Herdade do Zambu-
jal até atingir o percurso actual ainda 

ZambuJal

Pedro André

Carlos Loução



balastro

31

antes da estação do Pinheiro, tal como mostra o 
mapa em anexo com a risca vermelha a “simu-
lar” o antigo canal ferroviário.

Foi  neste antigo canal ferroviário que o Car-
los Loução trouxe a descoberto vestígios de um 
antigo local de embarque de passageiros e de 
mercadorias. Num local onde centenas de pes-
soas passam diariamente, a grande maioria nem 
deve desconfiar que fosse por ali que o comboio 
passava aquando da abertura da antiga Linha do 
Sado, situação que se manteve até à construção 
e respectiva abertura ao tráfego do viaduto da 
Marateca em Agosto de 1980.

Quase imperceptível por entre a vegetação, 
foi possível descortinar a antiga plataforma de 
embarque de mercadorias e o local onde em 
tempos existiu uma linha de saco que permitia 
aceder ao cais descoberto onde essas mesmas 
mercadorias eram movimentadas nos vagões. 
Junto deste cais envolto num autêntico matagal, 
existia ainda a curraleta destinada ao transporte 
de gado. Estes pormenores existentes no Zam-
bujal foram motivo de destaque na Gazeta dos 
Caminhos de Ferro nº 1350 de 16 de Março de 
1944, cujo texto relatava o seguinte:

 “Manda o Governo da República Portuguesa, 
pelo Ministro das Obras Públicas e Comunica-
ções a que se refere o decreto n.º 19.881, de 22 
de Maio de 1931, aprovar, para efeito do artigo 
7.º do mencionado decreto, o 
processo de expropriação de 
terreno destinado à constru-
ção de um cais e curraleta no 
desvio do Zambujal, ao quiló-
metro 46,426.48, da linha fér-
rea do Sado.”

Segundo o que foi possível 
de apurar por quem ali pas-
sou centenas de vezes e pe-
los horários antigos que se 
conseguiram aceder, o desvio 
do Zambujal nunca teve uso 
de passageiros, tendo por 
isso tido uso exclusivo para 
cargas e descargas da herda-
de. Os vagões destinados ao 
desvio eram movimentados 
muito provavelmente pelos 
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comboios provenientes do Pinheiro, 
facilitando desse modo a manobra, já 
que existia apenas uma agulha na di-
recção de Águas de Moura.

A própria ponte que permite a pas-
sagem pedonal até este local é de 
bastante interesse, já que é anterior a 
1920 (o troço em questão entre Setú-
bal e Alcácer do Sal abriu no dia 25 de 
Maio de 1920). Esta ponte metálica é 
constituída por treliça metálica do tipo 
Pratt e conta com tabuleiro inferior, ou 
seja, está instalado no interior da treli-
ça, tendo um comprimento de cerca de 
60 metros com os encontros a serem 
em cantaria. Da antiga ponte é possível 
a visualização dos 
comboios a passa-
rem no “novo” via-
duto da Marateca.
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Comboio destaque

Ricardo Quinas
merCadorias

Ricardo Quinas

Contentores 81380/1 e 81832/3
entronCamento – terminal XXi – entronCamento

O tráfego de contentores entre o Entroncamen-
to e o Terminal XXI conta com aproximada-
mente duas circulações por dia com reforços 

mais ao menos pontuais conforme a variação do tráfe-
go de contentores. Uma dessas ligações trata-se dos 
comboios 81382/3 e 81830/1 já abordados na edição 
nº 54, enquanto a segunda ligação é assegurada pelas 
marchas 81380/1 e 81832/3, respectivamente a 
cumprirem os trajectos Entroncamento – Terminal XXI e 
Terminal XXI – Entroncamento. 

O 81380/1 parte actualmente pelas 6 horas e che-
ga ao maior terminal de contentores do país praticamen-
te 15 minutos depois das 10 horas, tendo pelo meio uma 
curta paragem no Poceirão, à semelhança dos restantes 
comboios regulares deste tráfego, onde habitualmente 
se dá a troca de tripulações. O regresso sai às 13h30 e 
dá entrada no Entroncamento pelas 17h10.

A frequência destes comboios é diária e gozam de 
uma enorme regularidade. São igualmente pontuais, 
muito em particular no caso do 81380/1, já que o 
81832/3 surge por vezes com algum atraso, quase 
sempre resultado dos vários cruzamentos que possui ao 
longo do percurso.

Por enquanto, as fortes restrições da Linha de Si-
nes vão limitando estes comboios do Entroncamento ao 
equivalente a apenas nove vagões articulados a cargo 
de uma locomotiva 4700 ou 5600, podendo superar 
ainda assim as 1.000 toneladas devido, por exemplo, 
aos carregamentos de pedra que fazem presença ha-
bitual nestes contentores, entre muitas outras mercado-

rias.

O 81380/1 possui uma hora bastante favorável 
para fotografias ao longo de grande parte do seu percur-
so. A Linha de Vendas Novas é uma primeira opção para 
os dias longos de verão, sendo que a Linha do Sul é uma 
hipótese em qualquer altura do ano. De fora ficam os 
troços da Linha do Alentejo e Linha de Sines, com uma 
posição desfavorável do Sol. Já o 81832/3, apesar 
de circular por completo durante o dia, apenas permite 
resultados aceitáveis em zonas particulares da Linha de 
Vendas Novas, como a estação de Coruche, no Inverno, 
ou a entrada de Muge, no Verão.

A 5626 com o 81380/1 na zona do Lousal, Setembro de 2011

Partida: 13h30
Chegada: 17h09
Tempo de percurso: 3h39
Distância percorrida: 274,3 km
Tipo de marcha: T-100
Tipo de locomotiva: CP 4700 ou CP 5600
Regime de frequência: diário

Partida: 05h59
Chegada: 10h16
Tempo de percurso: 4h17
Distância percorrida: 274,3 km
Tipo de marcha: T-100
Tipo de locomotiva: CP 4700 ou CP 5600
Regime de frequência: diário
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Comboio destaque

A primeira 4700 da série a iniciar a sua viagem ainda à vista do Terminal XXI, Sines, Agosto de 2014

Nuno Miguel

Nuno Miguel

Ricardo Quinas

Um 81832/3 pontual em Muge, Agosto de 2014A 4703 a arrancar de Canal-Caveira, Setembro de 2014

A 5623 com o 81380/1 para sul na Concordância do Poceirão, Agualva, Setembro de 2011

Pedro André



Debruço-me agora sobre a possibilidade de 
ser construída a nova Linha da Beira Alta: 
Aveiro – Salamanca. Esta linha fazia parte 

do grande plano de infraestruturas ferroviárias apre-
sentado por sucessivos Governos de PS e PSD e er-
radamente foi logo nessa altura considerada de me-
nor prioridade, sendo até mesmo posta em planos 
separados a partir de 2009. Nada de mais errado!

Com efeito, logo a seguir à nova Linha de Sines, à liga-
ção entre Évora e Elvas e à Terceira Travessia do Tejo, a 
nova Linha da Beira Alta é o projecto ferroviário mais im-
portante para a competitividade do país e do transporte 
terrestre. Só sucessivas odes governamentais a linhas 
de alta velocidade puras (aptas a 300 ou 350 km/h) pu-
deram menosprezar um projecto que reúne consensos 
entre empresários, autarcas e operadores. E só não é 
mais importante que os primeiros projectos citados por-
que, mal ou bem, a ligação à fronteira com Espanha já 
existe, o que não se pode dizer dos outros eixos.

A nova linha, a ser construída, terá cerca de 200 quiló-
metros de extensão, no que poderá ser uma obra ímpar 
desde a construção da então Linha do Sado, ligando Se-
túbal com a Funcheira, há quase 100 anos.

Se for construída, a nova linha sairá da Linha do Norte 
na zona de Cacia, passará por Viseu, Mangualde, Ce-
lorico da Beira, Pinhel e fará fronteira perto de Almeida. 
Com uma ligação muito simples em Vila Franca das Na-
ves, permitirá conectar também a Guarda, utilizando o 
troço já existente de cerca de 25 quilómetros.

O orçamento de 1.000 milhões incluído no PETI não 
é definitivo. De facto, nem se sabe se é para uma linha 
nova ou para renovar a existente. A renovação da exis-
tente já foi por mim debatida nas páginas da Trainspot-
ter. Erro absoluto: para atingir mesmos fins exigirá o 
mesmo dinheiro da linha nova, e sem a vantagem de 
corrigir erros históricos de traçado como a inclusão de 
Guarda, Viseu, Aveiro e Porto no mesmo eixo.

Cenários para construção da linha:

• Apenas dois troços novos: Aveiro – Mangualde 
(cerca de 100 quilómetros) e Guarda – Vilar Formoso 
(variante ao traçado actual, para evitar as rampas do 
Côa – 40 quilómetros);

• Construção da linha na íntegra, ligando a uma 
nova linha Ciudad Rodrigo – Almeida, do lado espanhol 
– 200 quilómetros.

A estação da Pampilhosa continuará a ver chegar comboios da Beira Alta, mas certamente num número muito reduzido

A novA BeirA AltA 

um novo sentido pArA A rede portuguesA

João Cunha
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Estes são os dois cenários realistas, e qualquer outra 
opção obrigará a gastar muito dinheiro na linha actual, 
sem grandes proveitos visíveis.

Serviço de passageiros: benefícios

O eixo servido por esta linha é formado pelas impor-
tantes cidades espanholas de Valladolid, Salamanca e 
Ciudad Rodrigo, e das importantes cidades portuguesas 
de Guarda, Mangualde, Viseu e Aveiro. 

Para facilitar, são definidos quatro cenários:

1. Linha nova a 100%;
2. Linha nova apenas nos traçados evocados ante-

riormente (140 quilómetros novos);
3. Renovação da Beira Alta e electrificação da 

linha espanhola Salamanca – Vilar Formoso;
4. Manter tudo como está, para que se perce-

ba a mudança de paradigma.

Serviços Guarda – Salamanca

Apresenta-se o cenário de um serviço sem paragens 
entre Salamanca e Guarda.

Serviços Guarda – Lisboa

Neste cenário, simula-se o tempo de viagem recor-
rendo à nova linha sempre que ela exista, ou à infra-
estrutura existente nos restantes casos. Paragens em 
Celorico da Beira, Mangualde, Viseu, Aveiro, Coimbra, 
Alfarelos, Pombal, Caxarias, Entroncamento, Santarém, 
Vila Franca de Xira e Oriente.

Apesar do percurso aumentar sensivelmente devido à 
saída para a Beira Alta por Aveiro e não logo na Pampi-
lhosa, o tempo de viagem de 1h15 entre Guarda e Avei-
ro permitiria ganhar praticamente uma hora ao cenário 
actual (cerca de 1h20 face ao cenário de operação mais 
normal, com atrasos de 20 minutos).

Serviços Guarda – Porto

Neste cenário, simula-se um percurso Guarda – Porto 
com paragens em Celorico da Beira, Mangualde, Viseu, 
Espinho e Gaia. Caso seja pertinente (opinião pessoal 
– acho que é), pode-se optar por operação com automo-
toras, de modo a servir também Aveiro e com inversão 
rápida tomar o caminho do Porto.

Serviços Madrid – Lisboa

Estes serviços percorrem a LAV Madrid – Valladolid 
até Olmedo, e de seguida vias clássicas até Lisboa. 
Do lado espanhol, pressupõe tempos de 1h30 entre 
Madrid e Salamanca, após abertura da LAV Olmedo 
– Medina del Campo e da renovação e electrificação 
da linha Medina del Campo – Salamanca, a concluir 
este ano.

Este serviço teria paragem em Medina del Campo, Sa-
lamanca, Ciudad Real, Guarda (necessitando de inver-

são para o cenário um, com automotoras), Celorico 
da Beira, Mangualde, Viseu, Aveiro, Coimbra, Alfa-
relos, Pombal, Caxarias, Entroncamento, Santarém, 
Vila Franca de Xira e Oriente.

Não seria um serviço para ser utilizado de ponta 
a ponta, mas permitiria imaginar um eixo de grande 
competitividade para movimentações ao longo do 
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mesmo. Permite antecipar que no cenário 1, Madrid po-
deria estar a menos de cinco horas do Porto, e poder-se-
-ia mesmo imaginar uma oferta mista, com alguns com-
boios direccionados a Lisboa e outros ao Porto.

Serviço de passageiros: conclusões

Para servir Viseu com as opções 3 e 4, apenas com 
recurso a um ramal terminal Viseu – Mangualde (10 
minutos de percurso) ou Nelas – Viseu (10 minutos de 
percurso). Impossibilitaria por isso operar comboios de 
longo curso que acumulassem todas estas paragens 
importantes e obrigaria a ter duas famílias de comboios 
na Beira Alta, dispersando passageiros e reduzindo ta-
xas de ocupação. Uma que saísse de Viseu, e outra da 
Guarda.

Nas opções 3 e 4, o grande eixo de deslocações Por-
to – Viseu – Guarda – Salamanca continuará a não ser 
servido em moldes competitivos, sendo por isso a estra-
da a única alternativa viável, muitas vezes com custos 
proibitivos que o comboio permitiria ultrapassar.

A oferta actual de três Intercidades, que passam por 
Santa Comba Dão e Pampilhosa, seria facilmente dupli-
cada com trajecto por Viseu e Aveiro, bastando para isso 

a introdução de frequências similares Guarda – Porto. 
Pelo menos um comboio por dia poderia sair de Sala-
manca – um para Lisboa, e outro para o Porto, a que se 
somaria sempre o “Sud-Express”, seja qual for a forma 
que venha a tomar.

Nas opções 1 e 2, a via antiga poderia continuar a ser 
percorrida por comboios regionais, que em Coimbra da-
riam ligação aos comboios Intercidades de Lisboa e do 
Porto. Nas opções 3 e 4, manter-se-á Viseu e Guarda 
em eixos distintos, com a perda de escala correspon-
dente.

A comparação entre nova linha e actual é por isso en-
tre voltar a colocar o comboio no centro da competitivi-
dade e da vida das pessoas, permitindo oferecer-lhes 
custos de transporte mais baixos e tempos de trajecto 
mais curtos, ou então manter tudo como está, em que as 
pessoas estão cada vez mais dependentes do carro ou 
autocarro num cenário de portagens caras e combustí-
veis em alta constante.

De referir que os tempos de viagem calculados para 
a nova linha são todos eles muito conservadores, com 
velocidades de ponta não superiores a 180 km/h: a nova 
linha, a ser construída e até pelas exigências do trans-
porte de mercadorias, terá um traçado em planta que 

O troço Pinhel – Guarda, refeito em 1996, deverá constituir a ligação à cidade da Guarda a partir da nova linha
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permitirá velocidades superiores a 200 km/h. As redu-
ções de tempo podem por isso ser muito mais significa-
tivas, para o mesmo investimento.

Transporte de mercadorias 

Para facilitar a análise, as comparações são serviços 
apenas entre Salamanca e Aveiro ou Pampilhosa (con-
soante o sítio onde a Beira Alta encontra a Linha do 
Norte). No caso do transporte de mercadorias, importa 
perceber não só os tempos de viagem, mas também a 
diferença de tonelagem rebocada com uma locomotiva 
tipo CP 4700 e ainda a resistência de engates máxima, 
que é também limitada por curvas e rampas. Por exem-
plo, se se colocarem duas locomotivas 4700 na linha ac-
tual, elas em teoria podem rebocar 2.000 toneladas, mas 
estarão limitadas a 1.410 toneladas devido a limitações 
dos materiais atingidas com as rampas do actual percur-
so, com o consequente desperdício de recursos caros 
como as locomotivas.

Os valores previsíveis do cenário 3 são difíceis de con-

cretizar, mas não acredito que sem investir tanto como 
numa linha nova, se consiga que uma locomotiva 4700 
possa rebocar mais de 1.200 toneladas (20% a mais 
do que hoje em dia), já que as rampas duras estão por 
todo o lado, algumas delas exigindo autênticos túneis 
de base, como entre Pampilhosa e Mortágua – irreal de 
pensar em fazer isto, e não fazer antes uma linha nova.

Todas as intervenções, 1 a 3, vão permitir comboios 
até 750 metros, muito embora no cenário 3 e utilizan-
do a via actual sejam de prever dificuldades a aumentar 
algumas das estações. Há outra questão a ver, que é 
sem uma reforma grande do traçado actual – ou seja, 
fazer novo – um comprimento de 750 metros provoca 
uma forte resistência ao avanço no traçado de curvas e 
contra-curvas, diminuindo a capacidade de rebocagem 
por uma locomotiva.

Entre os cenários 1 e 2 não são de prever diferenças 
significativas para o transporte de mercadorias, e na 
prática a diferença está entre construir ou não um troço 
Pinhel – Almeida em vez de Guarda – Vilar Formoso e 
um troço Mangualde – Pinhel em vez de variantes ao 

traçado actual entre as duas estações. Descontando 
a grande dificuldade de intervir no troço Mangualde 
– Pinhel, adivinho que a escolha entre uma linha to-
talmente nova ou construir “apenas” 140 quilómetros 
pudesse estar no que se considerar ou não pertinente 
para o transporte de passageiros.

O vale do Côa será atravessado provavelmente junto a Pinhel, encerrando-se o complicado troço actual

balastro

39



A construção de uma nova linha implica uma descida 
superior a 30% dos custos unitários de transporte para 
todo o trânsito que passa pela Beira Alta. Este fluxo é o 
mais importante fluxo terrestre para importações e ex-
portações, pelo que a grande maioria da indústria na-
cional recolheria impactos significativos desta redução.

Já a opção por renovar a actual linha traria reduções 
de custos de transporte não superiores a 10%, e isto com 
um custo praticamente igual ao da nova linha. Creio que 
não há qualquer hipótese de se considerar a renovação 
da linha existente um negócio melhor do que construir 
uma nova.

Ainda no transporte de mercadorias, permitiria acer-
car pela primeira vez o comboio dos pólos industriais do 
distrito de Viseu, oferecendo melhores condições de co-
nectividade também à PSA de Mangualde, que ainda a 
recentemente veio reforçar a necessidade de dispor de 
ligações ferroviárias de alta performance, para mercado-
rias, em direcção ao centro da península mas também 
em direcção à Galiza, situação em que a saída por Avei-
ro seria imensamente vantajosa.

Conclusão 

A nova Linha da Beira Alta é um imperativo nacional e 
uma necessidade inadiável num país estrangulado em 
custos de transporte elevados e altamente dependente 
do transporte rodoviário, 
cada vez mais caro e 
com dificuldades para en-
frentar os desequilíbrios 
de fluxos de importação 
e exportação, desequi-
líbrios cujo impacto au-
menta exponencialmente 
com o aumento dos cus-
tos de transporte.

Serve o país numa ver-
tente social ao permitir 
uma coesão territorial re-
forçada, trazendo Viseu 
de volta ao mapa e logo 
integrado num eixo que 
permitirá de modo efi-
ciente e rápido ligações 
cujo fluxo combinado de 
passageiros garantirá 
a saúde económica da 

operação e a longevidade destas conexões.
Serve a economia do país pois ultrapassa as dificulda-

des do traçado original, via Luso e Santa Comba Dão, 
cuja resolução é uma miragem com reaproveitamento do 
traçado existente. Provavelmente nem investindo no tra-
çado actual o mesmo que se investirá num canal inteira-
mente novo se conseguirão resultados iguais aos que a 
nova linha irá permitir. Um terço dos custos de transporte 
serão reduzidos a pó com a inauguração da nova linha, e 
permitirá a portos como os de Leixões e Aveiro concorrer 
com os portos do norte de Espanha para abastecimen-
to do centro da Península, e sendo inclusivamente mais 
competitivos até que Barcelona ou Valência para movi-
mentos marítimos com origem no Atlântico Norte!

Será a última oportunidade de investirmos em grande 
num projecto de méritos multiplicadores inigualáveis e 
inadiáveis. Insistir na infraestrutura que os nossos ante-
passados nos deixaram é, neste caso, um exercício de 
desperdício de dinheiros públicos e o enterrar definitivo 
da competitividade da nossa rede ferroviária. E quão im-
portantes estão a ser as redes ferroviárias para definir 
a competitividade das economias. Que o diga a CIP e 
que o diga Espanha, que está a conseguir inclusivamen-
te deslocalizar fábricas do centro da Europa para o seu 
território.

Que a urgência nos traga uma boa decisão.

Também o atravessamento do Dão e da serra do Luso são pontos negros na 
actual linha, uma das principais motivações do novo traçado
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Caldas da Rainha em Junho 
de 2015

José Sousa
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2007 foi talvez o último ano em que os com-
boios especiais tiveram um especial desta-
que no panorama ferroviário nacional, con-

siderando o tipo de composições apresentadas e os 
seus locais de passagem. Nos dias 28 de Março e 1 
de Abril de 2007 realizou-se o mais interessante: o 
comboio da Festa do Basquetebol, com partida de 
Porto-Campanhã com destino a Portimão e volta, 
realizado com onze carruagens e traccionado por 
uma UM de 1400 ao longo do Ramal de Lagos e por 
uma 2600 entre Tunes e o Porto. Este artigo retrata 
o spotting realizado à composição ascendente na 
zona Sul no dia 1 de Abril.

No inicio da Primavera de 2007, as composições de 
passageiros sofreram grandes alterações com o inicio 
das circulações T-200, que levaram ao afastamento das 
2600/20 dos serviços Intercidades entre Lisboa e o Porto 
e ao inicio da sua migração para o serviço de mercado-
rias. Ao mesmo tempo, exceptuando dos comboios do 
PTG, começava a chegar ao fim as circulações espe-
ciais às quais se recorria às carruagens Sorefame, nor-
malmente as da série 22-40, cujo fim definitivo acontece-
ria cerca de um ano depois. No último fim-de-semana de 
Março, enquanto se efectuava alguns dos últimos regis-
tos das 2600 em plena Linha do Norte eram conhecidos 
mais alguns pormenores sobre a circulação especial que 
ir-se-ia realizar no fim-de-semana a seguir (embora já 
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fosse noticiado anteriormente pela CP no seu site). Devi-
do às jornadas do basquetebol realizadas em Portimão, 
iria haver uma circulação especial a ser realizada por 
uma 2600 com mais onze carruagens Sorefames não-
-renovadas até Portimão, sendo a tracção assegurada 
por uma UM de 1400 entre Tunes e Portimão. A circula-
ção para Sul iria ser realizada na sexta-feira com partida 
do Porto-Campanhã às 10h40 e chegada a Portimão às 
19h58 e a circulação em sentido inverso no domingo à 
tarde, com partida às 14h30 desta mesma cidade. Deci-
dimos eu e mais quatro amigos que na semana seguinte 
nos iríamos reunir de novo para fotografar essa compo-
sição nunca vista após a electrificação da Linha do Sul 
três anos antes.

Consultando a Carta Impressa nº 103 de 2007, veri-
ficou-se que seria um desafio efectuar o registo ao lon-
go de diversos pontos da Linha do Sul, dada ser uma 
marcha T-120. Decidimos então efectuar os primeiros 
registos em Faro, onde a composição iria ficar resguar-
dada entre sexta e domingo, em Tunes, onde a 2600 
iria aguardar pela composição vinda de Portimão, foto-
grafando a sua chegada vinda do resguardo em Faro e 
o retorno de Portimão, e se possível em um ou dois lo-
cais na Linha do Sul, onde o tempo seria muito limitado. 

Tendo em conta que ainda não tinham sido decididos os 
locais de registo em plena via, decidimos ir com alguma 
antecedência para Faro, de modo a que os pudésse-
mos verificar ao longo do caminho, considerando a carta 
horária prevista e o tempo prevista de deslocação en-
tre os locais. Partindo deste critério, seria nos extremos 
da serra algarvia, que devido à sinuosidade do traço a 
velocidade média ronda os 80km/h, seria mais provável 
efectuar os registos, o que permitia o acompanhamento 
da circulação de uma forma mais faseada.

A nossa primeira paragem para o reconhecimento do 
local foi em Alvalade do Sado, junto do viaduto existente 
no local. O céu apresentava-se nublado com algumas 
abertas, pelo que as condições de contra-luz não nos 
iriam afectar em princípio. Decidimos que aqui seria o 
segundo local de registos em plena via, com um enqua-
dramento em ligeira curva do viaduto.

A nossa segunda paragem para reconhecimento já foi 
após efectuar o atravessamento da serra algarvia em 
São Bartolomeu de Messines, antes da curva de entrada 
da estação, junto de uma pequena colina localizada jun-
to de uma passagem de nível. Decidiu-se que este seria 
o primeiro ponto ascendente em plena via onde iríamos 
efectuar uma fotografia. Seguimos para a estação de 
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Faro (ponto de partida da marcha para Portimão, dado 
não existirem linhas de resguardo nessa estação para 
resguardar a composição) de modo a verificar o ambien-
te existente. Chegámos por volta das 12h00. Acabara de 
chegar o IC 570 com a 5603 à cabeça proveniente de 

Lisboa, estando uma UTD 0600 a postos para a iniciar a 
ligação a Vila Real de Santo António na linha 2. Devido 
ao seu comprimento, o Comboio do Basquetebol encon-
tra-se repartido, com metade nas linhas de resguardo 
juntamente com a 1411 e a 1455, enquanto que a 2609 
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se encontra na linha 5 e a 
outra metade da composição 
na linha 1. Iriam iniciar-se as 
manobras de formação da 
composição completa, es-
tando a 2609 ligada e a tri-
pulação da múltipla de 1400 
a postos, visto estar prevista 
a sua partida pelas 12h07. A 
2609 irá rebocar a composi-
ção vazia até Tunes, onde se 
irá separar à entrada e fican-
do a aguardar pelo regres-
so de Portimão. A múltipla 
de 1400 não seguirá para o 
Porto, sendo colocada pos-
teriormente numa circula-
ção de mercadorias. Como 

queremos fotografar a marcha à entrada da 
estação sob a passagem superior do IC1, 
seguimos logo caminho, apenas com tempo 
para comer alguma coisa.

Às 12h57, de acordo com o horário pre-
visto, a marcha chega a Tunes, sendo que 
a 2609 se separa da composição restante 
junto do sinal de entrada do lado de Faro. 
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Efectuado o registo e com hora de chegada prevista 
para Portimão às 13h44 (embora com partida de Tunes 
apenas às 13h12), seguimos logo de seguida para junto 
do ex-libris do Ramal de Lagos: a ponte metálica sobre o 
rio Arade. O céu nublado vai ficando cada vez mais car-
regado com ameaça de chuva, enquanto que a composi-

ção atravessa o viaduto a uma ve-
locidade reduzida, chegando com 
três minutos de atraso. Seguimos 
para a estação, já cheia com todos 
os participantes na Festa do Bas-
quetebol a aguardarem a sua en-
trada na composição. Entretanto 
já se tinha iniciado a manobra de 
inversão das locomotivas, agora 
com a 1411 à cabeça. Após o re-
gisto e com hora de partida previs-
ta para as 14h30, decidimos fazer 

o primeiro registo de plena via ainda no Ramal de Lagos, 
junto do antigo ramal da central da EDP de Tunes. Antes, 
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fomos espreitar o ambiente existente nesta estação. 
A 2609 já se encontrava a postos para iniciar a ma-
nobra de mudança de tracção, estando ainda uma 
UTD a aguardar pela partida para Faro.

 As condições de luminosidade melhoraram com 
o aparecimento de algumas abertas, o que realça 
o ambiente primaveril. O local escolhido junto do 
antigo ramal da EDP, apesar de ser em recta, não 
permite apanhar a enorme composição na totalida-
de devido a alguma vegetação presente junto da via, 
constituíndo apenas mais um registo da sua passa-
gem. A cumprir a previsão de horário, e com partida 
de Tunes marcada para as 15h19 após da mudança 
de tracção, seguimos logo para a curva à saída da 
estação de São Bartolomeu, numa posição em altura 
junto de passagem de nível, o qual permite apanhar 
toda a composição em curva. A sua passagem deu-
-se às 15h29, o que nos dava pouco mais de uma 
hora para atravessar a serra algarvia até chegar a 
Alvalade do Sado, o segundo local de spot em plena 
via, com passagem prevista por volta das 16h40.
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 Passagem do especial pelo viaduto de Alvalade do Sado

© Tiago Ferreira
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O melhor registo do dia ficou marcado para o viaduto 
de Alvalade. Após o registo em Messines, seguimos de 
imediato para esse local. As nuvens de desenvolvimen-
to vertical a que se juntaram algumas abertas foram o 
suficiente para que fosse criado um ambiente único à 
passagem da longa composição, que pelas suas ca-
racterísticas permitiu um enquadramento panorâmico 
no viaduto. Tínhamos previsto que o dia terminaria em 
Alvalade, mas talvez fosse ainda possível efectuar mais 
um registo. Segundo o horário, o especial até chegar a 
Coina ainda teria 1h20 de viagem (passagem prevista 
às 18h00), pelo que ainda havia uma possibilidade de 
ainda se efectuar um registo em plena margem sul do 
Tejo, à saída do túnel de Penalva. Seguimos para a A2 
até sairmos na Quinta do Conde, e conseguimos ga-
nhar cerca de cinco minutos de avanço à composição, 
o que permitiu fazer o último registo do dia junto do via-
duto sobre o rio Coina já com o sol a brilhar.

O Comboio do Basquetebol foi a primeira persegui-
ção ferroviária que realizei. Foi uma experiencia única 
pelas características da composição e pela pouca fol-
ga existente para efectuar o maior número de registos 
possível, mas no final acabou tudo por correr da melhor 
maneira e com a satisfação de ter conseguido um bom 
registo fotográfico de um tipo de composição de muito 
dificilmente voltará a circular nos nossos carris. 

No ano a seguir, o comboio da Festa do Basquetebol 
voltou a se realizar, apenas recorrendo à tracção múl-
tipla de 1400. Entretanto as 2600 foram-se afastando 
definitivamente do serviço de passageiros e os com-
boios especiais, exceptuando os PTG ou um ou outro  
no Douro foi entregue às UTE 2240, situação que con-
tinua até aos nossos dias, ou mais recentemente com 
o recurso a carruagens CoRail, de modo a aumentar o 
conforto destas circulações.

Não gostaria deixar de agradecer ao Bruno Sousa 
(nosso condutor de serviço), ao Mauro Prates, ao João 
Lourenço e por fim ao João Cunha, que me disponibili-
zou a informação relativa às circulações e que permitiu 
em parte a realização deste artigo.
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Passagem do especial a caminho do Algarve pelo flyover de Alverca © Mauro Prates
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El ultimo inviErno
Comboios pararam devido à neve

Bruno Luís Bruno Luís

A situação verificada foi desde aldeias isoladas du-
rante vários dias e até semanas aonde o abasteci-

mento só chegava por via aérea até ao corte de algumas 
estradas e vias férreas, passando pelos cenários raros 
onde foi possível ver neve até em algumas praias das 
Astúrias e da Cantábria com neve à cota zero.

Para trás ficou então um Inverno que em termos foto-
gráficos mobilizou muitos entusiastas ao Norte de Espa-
nha, região que teve um dos anos mais rigorosos de que 
há registo em termos de queda de neve, com inúmeras 
localidades a contabilizar “neve aos metros”, o que tal só 

tinha sucedido com esta intensidade em algumas ocasi-
ões nos últimos 50 anos. 

Uma das linhas que esteve cortada durante cerca de 
cinco dias ao serviço de passageiros e com muitas restri-
ções ao serviço de mercadorias foi a linha que liga Gijón 
a León e que atravessa a cordilheira asturiana. Segundo 
os últimos registos de que há memória, a neve ali acu-
mulada atingiu níveis equivalentes aos dos nevões de 
1990! Mesmo ali ao lado, inúmeros esquiadores visita-
ram a estância de ski de Valgrande-Pajares que se situa 

Depois de um início quente de Primavera com muitos dias de Sol em praticamente 
toda a Península Ibérica, importa recordar que o Inverno que há pouco terminou 

foi um dos mais rigorosos dos últimos anos, sobretudo na vizinha Espanha, 
com sucessivos dias de neve e temperaturas baixas e persistentes que em vários locais 

facilmente atingiram os dez graus negativos.

Bobineiro 82242 Trasona – Sagunto rebocado pela 251.018 com metade da 
carga habitual. Devido à acumulação da neve, as manobras para juntar esta 
composição com outra idêntica iam sendo realizadas em León
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Carvoeiro 84222 Gijón Puerto – La Robla rebocado pela 251.002.

nas proximidades e que este ano também viu crescer 
o seu número de utilizadores. De referir que este local 
esteve encerrado alguns dias para manutenção, devido 
ao excesso de neve acumulada, só para dar a ideia da 
dimensão do sucedido.

E como a neve aumenta à medida que se vai subin-
do, nada melhor que começar por 
fazer referência à estação mais 
elevada da linha do Porto de Pa-
jares, Busdongo, onde é hábito 
ocorrem manobras para forma-
ção de composições de maior 
dimensão que costumam seguir 
para Sul. Estas operações esti-
veram interditas durante cerca 
de um mês e meio, entre finais 
de Janeiro e a primeira semana 
de Março, devido à acumulação 
de neve. As quatro locomotivas 

a diesel da série 319 (duas duplas) afectas à limpeza 
da neve estiveram em serviço durante praticamente um 
mês. Dezenas de trabalhadores distribuídos por turnos, 
asseguraram a limpeza das vias em permanência, dia e 
noite, durante vários dias seguidos, sempre que a me-
teorologia o permitiu.

251.008 com o transporte 
de “Alambrón” 82212 Poago 

– Salamanca, com destino 
final para Portugal
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Carvoeiro vazio 
88783 com destino 
a Ponferrada 
tracionado por uma 
locomotiva híbrida 
Bitrac
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Bobineiro 94228 
traccionado pela 
251.016

Amoniaco 53668 
Irun – Villafria, 
procedente de 
Toulouse, a reboque 
das 269.075 e outra 
desconhecida
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Por questões de segurança, nos períodos em que 
havia uma maior acumulação de neve, a circulação de 
composições de passageiros foi feita a baixa velocidade 
em diversas zonas altas, originando atrasos em alguns 
casos superiores a meia hora, devido à extensão da li-
nha que estava condicionada e por se tratar de uma via 
única. 

No caso das composições de mercadorias, as cargas 
rebocadas foram limitadas a valores entre os 75% e 
os 85% dos valores normais na maioria dos comboios, 
nomeadamente assegurados pelas 251, cuja limitação 
de carga na rampa de 
Pajares é de 1.050 to-
neladas. Tal sucedeu 
nos primeiros dias que 
se seguiram aos gran-
des nevões de Janeiro 
e do início de Fevereiro. 
Muitos destes comboios 
circularam com naturais 
atrasos e que, nalguns 
casos, foram de várias 
horas. Naturalmente que 

outros também foram suprimidos.

Nesta linha, actualmente, o tráfego dominante é o das 
bobines de ferro com destino a vários pontos de Espa-
nha e também para Portugal. Os maiores comboios que 
se podem ver são os dois “bobineiros” que transportam 
o máximo de 26 vagões, equivalentes a pouco mais de 
2.000 t, procedentes de Trasona e com destino a Sagun-
to, perto de Valência. Com menos incidência, também 
é possível ver passar comboios de carris e de aço em 
rolos para Portugal. 

Contentores Madrid-
Abroñigal – Irún a 

reboque da 253.029 

Bobineiro vazio 58665 
Villafria – Bilbao a 

reboque da 253.093 
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Diurno Bilbao – 
Vigo a caminho de 
Burgos rebocado pela 
locomotiva 252.040. Em 
sentido inverso circula 
outra composição 
idêntica em horário de 
fim de tarde
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Carvoeiro 83228 
Gijón Puerto – La 
Robla rebocado pela 
251.023.

Outro tráfego muito frequente é o de carvão que vem 
desde o porto marítimo de Gijón até à central termoelé-
trica da localidade de La Robla, o qual movimenta até 
quatro composições diurnas por sentido. Há alguns anos 
atrás, este serviço chegou a ser realizado por duas lo-
comotivas vermelhas da série 333, do operador privado 
Acciona, em modo top and tail.

Com menos peso, surgem outros tráfegos frequentes 
de transporte de madeira para Saragoça e de Cereal 
para Arévalo. Porém, um dos serviços mais conhecidos 
é o comboio de contentores de leite que sai carregado 

da Central Lechera Asturiana na segunda-feira e que se 
destina a Madrid e Sevilha. O seu regresso em vazio 
ocorre à sexta-feira. 

Por fim, também circulam, pontualmente, composições 
de automóveis e, esporadicamente, ocorre também o 
transporte de cinzas ou de balastro. Actualmente, estes 
serviços são praticamente assegurados pela Renfe Mer-
cancias com recurso a locomotivas da série 251, poden-
do surgir pontualmente alguma unidade das séries 253, 
269 ou 289. 

Actualmente, o único operador privado que se intro-
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mete nesta história é a 
Comsa, com o transpor-
te de carvão numa circu-
lação diária de segunda 
a sexta e que é traccio-
nada por uma locomoti-
va híbrida designada de 
“Bitrac” e que foi fabrica-
da pela CAF. O carvão é 
proveniente de Ponferra-
da e, por se situar numa 
linha em que parte do 
traçado não tem catená-
ria, é feito o uso da loco-
motiva em modo diesel. 
Este comboio é um dos 
mais pesados que sobe 
a rampa de Pajares, po-
dendo carregar até cerca de 1.320 toneladas. Adicional-
mente, pode circular um segundo comboio num horário 
posterior ao primeiro e com recurso a uma locomotiva 
Euro 4000.

Mas não foi só na linha Asturiana que a neve atraiu 
dezenas de entusiastas. Outras zonas menos visita-

das, mas que também movimentam bastantes circula-
ções de particular interesse, como é o caso da linha que 
liga Madrid a Irún, também receberam a visita da neve e 

Alvia S130 com destino a Gijon

Comboio de madeira 56222 com destino a Saragoça a 
cargo da dupla de locomotivas tandem 289.107
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A mesma composição 
da imagem anterior, 
mas desta vez com a 
mítica 251.004
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Um par de 
locomotivas 269 
reboca o comboio 
da Central Lechera 
Asturiana que 
deixou de circular 
recentemente, Março 
de 2015

das baixas temperaturas. 
Aqui é possível ver passar o nosso bem conhecido 

comboio “Sud-Express”. Porém, nos meses de Inverno, 
como o mesmo circula quase sempre de noite na maioria 
destas zonas, o seu registo diurno é quase impossível. 
Tal já não sucede, por exemplo, com os serviços diurnos 
entre Vigo – Bilbau e Bilbau – Vigo, efectuados com re-
curso a locomotiva da série 252 e carruagens, num dos 
poucos serviços com composições convencionais que 
ainda persistem em Espanha.

Por esta linha também é possível ver passar outras cir-
culações de passageiros de tipo Regional, Media Distân-

cia e Alvia. No capítulo das mercadorias, predominam os 
comboios de contentores de e para diversos pontos do 
norte de Espanha e França, o transporte de automóveis, 
com alguns serviços de e para França, bem como o ferro 
procedente de Bilbau ou com destino a Irún. 

Locais que têm vários pontos de interesse turístico e 
que combinam com paisagens deslumbrantes e que, 
para nós que somos entusiastas, apresentam um bom 
tráfego de passageiros e mercadorias e que vale a pena 
visitar ou revisitar seja na Primavera, no Verão ou no 
Inverno, com a paisagem verde, amarela ou branca. É 
só escolher!



Locomotiva 4724 com um 
especial de contentores Praias 
do Sado – Sines, visto no 
Zambujal. Setembro 2014

João Cunha

spottinG
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Charters

O apuramento de campeão nacional de futebol do 
Campeonato Nacional de Séniores (CNS) levou a 

que as equipas do Famalicão e do Mafra se encontrassem 
no estádio Municipal da Marinha Grande no passado dia 10 
de Junho. No intuito de facilitar o transporte de um grande 
número de adeptos do FC Famalicão até à Marinha Grande 
foi decidido requisitar um comboio à CP que levasse e trou-
xesse a massa adepta desde o norte do país até ao Oeste. 
A CP aceitou de bom grado a proposta e colocou ao dis-
por dos passageiros uma composi-
ção com locomotiva e carruagens. 
Como parte da viagem era feita en-
tre o Louriçal e a Marinha Grande 
onde ainda não existe catenária, a 
CP aproveitando a disponibilidade 
do furgão-gerador, optou por tro-
car apenas de tracção eléctrica por 
tracção a diesel no percurso descri-
to acima.

E foi assim que se tornou possível 
captar imagens que já fazem parte da 
história da Linha do Oeste, com a lo-
comotiva a diesel 1905 a rebocar sete 
carruagens CoRail e o furgão gerador, 
como se pode observar nas fotogra-
fias do Valério dos Santos.

Valério dos Santos

ESPECIAL SOBRE CARRIS

Manobras na estação da Marinha Grande

A composição ainda com tracção eléctrica passa por Reveles no Ramal de Alfarelos
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Manobras na estação da Marinha Grande

Manobras na estação da Marinha Grande

Passagem ao PK 166 da Linha do Oeste
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O “Palácio do Egipto” situa-se na parte 
antiga da antiga vila de Oeiras, hoje 
concelho e cidade, mesmo ao lado 

do quartel dos Bombeiros de Oeiras, da Igreja e 
do mercado local. O espaço acolhe exposições 
permanentes no piso inferior e exposições tem-
porárias no piso superior. Entre as exposições 
temporárias, destacam-se vários eventos cultu-
rais, em especial de exibições de arte, tal como 
de pinturas, entre outros. 

A exposição de modelismo ferroviário aqui 
realizada nos dias 6 e 7 de Junho pretendia ser 
uma mostra de modelismo ferroviário em ge-

ral e não somente de  maquetas ou mesmo só 
de módulos “Maquetren”. Assim, contou com a 
presença de maquetas isoladas (dioramas ou 
showcases), funcionais ou não e em diferentes 
escalas, assim como de uma  maqueta consti-
tuída por módulos do tipo “Maquetren”. Nesta 
maqueta, mais exactamente a meio, encontra-

Exposição NacioNal dE ModElisMo FErroviário

oEiras 2015
Marcos Conceição

Marcos Conceição

Vista geral exterior do Palácio do Egipto
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vam-se os módulos que representam a esta-
ção de Tunes. A exposição contou ainda com 
diverso material circulante construído de raiz 
ou através de grande transformação, devida-
mente exposto em vitrinas.

A exposição esteve aberta das 11h às 19h 
nos dois dias (sábado e domingo) que durou 
o evento e contou com nove dioramas/show-
cases em diferentes escalas e em diferentes 

Maqueta oval à escala H0 (1/87), sistema Märklin, com três faces 
visíveis, uma linha circular de base, saiu uma linha em espiral 

que subia uma montanha e depois acaba por descer a mesma, 
atravessando vários pontes e túneis; é um exemplo do que se pode 

fazer em pouco espaço

Maqueta “Montanha” de HENNINS WIHLEM STELTER

Expositor do “CEC – Clube de Entusiastas do Caminho de 
Ferro”, onde era apresentado diverso material português às 

escalas H0 (1/87) e N (1/160)

“Nowhereville”/”Nenhures”, diorama à escala 1/40

Diorama Nenhures/NowhereVille de CARLOS FILIPE

“KLISHÊSHISMA” ou Clichê do Japão, maqueta à escala 1/160 e no sistema 
de corrente contínua (CC) 

Maqueta “KLISHÊSHISMA” de CARLOS FILIPE

Dioramas 
e Showcases

presentes na exposição
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Maqueta da montra da loja “ComboiosElectricos.com”, à escala 1/87 
e no sistema Marklin; é uma pequena maqueta modular constituída 

por três módulos, que habitualmente está exposta na vitrina da 
loja, mas que facilmente pode ser levada para outros locais. Este 

ano já esteve em Alverca e no Entroncamento no Museu Nacional 
Ferroviário, no fim-de-semana após a inauguração

Vista geral da maqueta “Montra da Loja ComboiosElectricos.com” 
atrás da bancada com os catálogos.

Showcase à escala 1/87 e no sistema digital (dcc) que reproduz uma 
pequena estação alemã, com um movimento contínuo de comboios 

graças a uma pequena praia de vias na parte posterior e oculta à 
vista do público

Showcase de LUÍS FILIPE APARÍCIO

Outros dioramas/showcases presentes

Pequeno circuito à escala H0 (1/87) e no sistema Märklin 
para que os mais pequenos se pudesse experimentar o 
controlo de um comboio em miniatura, em detrimento 

de jogos virtuais e deste forma tomar o gosto pelo 
modelismo ferroviário;

Circuito “CE my world”

Vitrine da marca Norbrass/Sudexpress, onde estavam 
expostos alguns dos modelos comercializados por estas 

duas empresas, à escala H0 (1/87

Três dioramas de Eric Didier à escala N (1/160) e no sistema de 
CC. Diorama “Ptito-Val”, ou pequena oval, diorama de passagem e 

estação “ainda por decorar”, demonstram que a escala N (1/160) é 
uma opção para quem tem pouco espaço para dedicar às maquetas e 

quer tê-las em casa

Diorama à escala N “Ptito-Val” da autoria de ERIC DIDIER
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Triângulo de inversão/bifurcação “Sérgio Santos”

sistemas. 
A maqueta de “módulos na normativa Maquetren”, 
contou com um total de 38 módulos que perfaziam 
uma extensão de cerca de 42 m, sendo a maioria dos 
módulos em via única. O circuito estava apresentado 
numa forma assemelhada a um “U”, com a inversão 
dos comboios a ser feita nas estações extremas “Mico” 
e “Entroncamento”, podendo ainda inverter na estação 
de Tunes ou de Alcabrichel. 

E como já vem sendo habitual, o tema principal do ma-
terial circulante foi o material ibérico (Portugal e Espa-
nha), com o especial destaque para o material portu-
guês.

vista geral da “estação do Mico” da autoria de Ivo Antão

Módulos expostos

Estação do Mico

Triângulo de Inversão/Bifurcação  

Módulo de transição

Estação de Tunes

Diorama “Messines”

Módulo de transição

Estação/bifurcação “Alcabrichel”

Ponte dos Peixes

Curvas de Aregos

Campo Serra

Curva a 45º

Ribeira do Freixo

Curva a 45º

Rallye

Bifurcação “Ponte do Estacal”

Estação do “Entroncamento”

Curva a 90º
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Vista da maqueta Tunes, com destaque para a antiga marquise, obra da autoria de Armando Semedo

Vista geral da estação/bifurcação “Alcabrichel” de Ricardo Santos

Vista geral do diorama “Messines” de Armando Semedo

Vista geral da maqueta “Ponte dos Peixes” de Mário Fernandes

Mais uma vez o sistema digital escolhi-
do foi a nova central Z21 da Roco. Esto 
sistema caracteriza-se por não ter co-
mandos próprios; porém a mesma tem 
associado um router e respectiva rede 
WiFi, o que permite ter comandos sem 
fios nos telemóveis (smartphones) e nos 
tablets (com respectiva versão de sof-
tware para o sistema Android ou iOS 
no caso da Apple) instalada. Para tal foi 
necessário algum tempo de aprendiza-
gem, muito curto diga-se de passagem, 
para depois se poder controlar os com-
boios bem como as próprias agulhas, 
para o caso de já estarem digitalizadas. 
A experiência mais uma vez correu bas-
tante bem e com isto conseguiu-se in-
troduzir um novo conceito, mas pareci-
do com a realidade. Assim cada um com 
o seu comando controlava somente um 
comboio, como se fosse um maquinista, 
o qual podia estar do lado do público, 
e não atrás dos módulos; nas estações 
havia os respectivos chefes de estação, 
que comandavam as agulhas nessa es-
tação, já que a maioria ainda são ana-
lógicas. Isto permite a participação de 
mais pessoas, as quais podem mudar 
de funções.
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Vista geral da maqueta “Campo Serra” de Luís Gaspar

Vista geral da maqueta “Estação do Entroncamento” de Francisco Carreira

Vista geral da maqueta “curva a 45º” 
de Diogo Castro e Nelson Oliveira

Vista geral da maqueta “Ponte do Estacal” de Mário Fernandes

Comboios em destaque 
algumas das circulações que estiveram presentes

CP 2600 com carruagens CoRail (composição Intercidades)

CP 5600 com carruagens CoRail (composição Intercidades)

CP 1300 com carruagens do Comboio Presidencial  

Takargo 6000 com vagões balastreiros

CP 1960 com carruagens diversas (composição Sudexpresso)

CP 1400 impelindo vagão plataforma (“Google Rail View”)

Modelo representando o comboio “Google Rail View”

Vista geral da maqueta “Ribeira do Freixo” de Pedro Branco
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Vista geral da maqueta “Curva a 90º” de Francisco Carreira

Vista geral da maqueta “Curva de Aregos” de José Serrano

Vista geral da maqueta “Rallye” de Mário Fernandes



Diverso material circulante com efeito de envelhecimento em exposição

Diverso material circulante português de construção artesanal e industrial em exposição

modelismo – eXposições
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A LusoTrains, empresa na área 
do modelismo ferroviário recente-
mente criada no início deste ano, 
vem apresentar-se ao consumidor 
nacional como uma marca dedicada à produção de ma-
terial circulante português e nesse sentido apresentou 
já dois projectos de material motor: o primeiro, o loco-
tractor nº 4 da SAPEC e o segundo, as Automotoras M 
de via larga.

A grande variedade de material circulante que já 
existiu em Portugal permitirá à LusoTrains produzir pe-

ças que não serão muitas vezes conhecidas do colec-
cionador ou entusiasta comum mas que certamente dei-
xarão todos com vontade de as ter e conhecer melhor.

A LusoTrains conta neste momento com parceiros 
nacionais e internacionais para o desenho e prototi-
pagem 3D dos seus projectos bem como o fabrico dos 
mesmos. 

lusotraiNs 

José Serrano
CEO LusoTrains 
 

aprEsENtação da EMprEsa

arquivo LusoTrainsarquivo LusoTrains

“As produções serão variadas em termos dos materiais utilizados de modo a podermos abranger as várias franjas de mercado. Não faremos apenas 
produtos em metal ou em resina, mas também em plástico e neste caso queremos que siga uma antiga linha de raciocínio/filosofia, o fazer chegar o 

modelismo ferroviário a mais aficionados e fazer com que mais pessoas possam e queiram iniciar-se nesta área do coleccionismo. Para isso, e sempre que 
possível, iremos impôr ao mercado preços mais justos e apelativos. Não contamos produzir kits pois a nosso ver não portaremos acréscimo estando já 

essa área muito bem representada actualmente em Portugal.”

“Temos desde Janeiro definidos os nossos projectos para os próximos dois anos e temos como princípio apenas apresentar os projectos aquando do 
seu lançamento e em curto espaço de tempo, pois sabemos os dissabores que causa o habitual delay desde a data de apresentação do projecto em curso 

até a data em que efectivamente se pode efectuar a sua venda.“

“… As parcerias levadas a cabo nas visitas de Janeiro e de Maio onde estivemos na Alemanha, Holanda, etc estão agora a dar os seus primeiros frutos 
… isto fará com que os projectos seguintes sejam cada vez mais interessantes.”

José Serrano, LusoTrains

tlm: 918024982



No serviço de manobra nos ter-
minais ferroviários da SAPEC/Rodo-
fer estiveram afectos durante largos 
anos vários locotractores produzi-
dos pelo construtor francês Gaston 
Moyse e fabricados nos anos 50 do 
século passado, realizando durante 
a sua actividade diária as mais di-
versas manobras necessárias nes-
te tipo de infraestrutura ferroviária 
na movimentação de vagões para 
carga e descarga dos mais variados 
produtos utilizados nesta indústria. 

A LusoTrains iniciou no mês de 

Junho a comercialização deste trac-
tor à escala H0 1:87, contando com 
uma previsão inicial para a produ-
ção dos locotractores de 25 unida-
des. No entanto, devido ao elevado 
número de pedidos a LusoTrains 
subdividirá este projecto em duas 

numerações distintas (locotractores 
nº 4 e nº 5, unidades que embora 
sejam semelhantes contam com vá-
rias diferenças bem visíveis no seu 
exterior), estando prevista a produ-
ção neste momento de 30 unidades 
do locotractor nº 4 e numa segunda 

NovidadEs à Escala 

Locotractor SAPEC nº4 
LusoTrains 
 

JuNho 2015

lusotrains

Nuno Magalhães
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fase de 30 unidades do locotractor 
nº 5.

As 30 unidades do locotractor 
nº 4, feitas integralmente em latão 
pintado e lacado, com detalhes em 
prata que a LusoTrains se orgulha 
de serem produzidas integralmente 
em Portugal encontram-se já na 
fase de comercialização e entrega 
aos modelistas. 

A numeração nº 5 não tem ain-
da data prevista para produção, 
estando inclusivé em equação a 
possibilidade da sua produção ser 
realizada com outros tipos de ma-
teriais. 

O modelo agora comercializado 
é disponibilizado ao cliente final 
pronto a rolar, quer na versão DC 
quer na versão DCC. É entregue 
numa luxuosa caixa expositora, 
sendo acompanhado pelo certifica-
do de autenticidade da LusoTrains, 
assim como por uma autorização 
expressa da SAPEC autorizando a 
sua reprodução.

lusotrains

“… Embora o tractor nº 4 seja o 
mais conhecido, em termos fotográ-

ficos, o que se vê já está em muito 
mau estado, decidimos entre nós 

que a Lusotrains produziria a versão 
ainda completa de grelhas e radia-

dores … bem como também o fare-
mos para a versão do nº 5 quando 

for a sua altura.”

José Serrano, LusoTrains

lusotrains

lusotrains

lusotrains



Também conhecida por Automotora Nacional, caixa de fósfo-
ros ou mesmo Gracinda, foi um veículo utilizado pela Companhia 
dos Caminhos de Ferro Portugueses no sul do nosso país, tendo 
sido construídas sete unidades de via larga, a partir de 1943 nas 
oficinas de Santa Apolónia, que circularam na rede nacional até 
ao inicio dos anos 70.

Este projecto tem como previsão de lançamento no mercado 
o mês de Dezembro do corrente ano e será produzido em resina 
de alta qualidade (carroçaria), contando com interiores, motori-
zação e fecho do modelo na face do motor em latão.

Serão produzidas 40 unidades em DC/DCC, das quais 20 
com o numero M6 na cor bordeaux e outras 20 com a numeração 
M7 na cor zul. Todos os modelos serão providos de iluminação 
interior, bem como faróis frontais e de cauda, existindo ainda a 
possibilidade de colocação do sistema digital de som.

Automotora CP Diesel série M (via larga)
LusoTrains 
 

“… Porque para nós o modelismo é principalmente 
feito de partilha, quisemos efectuar esta parceria que 
muito nos apraz com a Modelismo Artesanal, provo-
cando um despoletar de ideias e incentivo para outros 
projectos, bem como a partilha de conhecimentos, técni-
cas e meios que serão para alem de uma mais-valia para ambas as partes, uma mais-valia para o consumidor final.”

“...Gostaria em meu nome pessoal e em nome da LusoTrains agradecer o apoio incondicional dado pelos actuais parceiros de trabalho e clientes, 
que nos viram nascer e nos ajudam a crescer mais um bocadinho a cada projecto… um bem-haja a todos vocês que nos incentivam a fazer cada vez 
melhor e a partilhar convosco o reconhecimento que temos tido por parte dos clientes nos projectos actuais…”

José Serrano, LusoTrains
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Cerca de 25 estudantes com idades 
compreendidas entre os  10 e 11 anos, da 
Escola Básica 2, 3 c/ Sec. de Santo António 

e professores, visitaram o Património Ferroviario do 
Barreiro no dia Mundial da Criança. O passeio teve 
inicio no Bairro Ferroviário, seguindo depois para  a  
1ª Estação do Barreiro (actuais oficinas da EMEF), 
rotunda das máquinas, e Estação Sul e Sueste.

Nas oficinas da EMEF, os alunos tiveram 
oportunidade de ver as locomotivas diesel, motores 
desmontados e muitas peças mecânicas, bem 
como a azáfama do trabalho  numa oficina. Esta 
aventura continuou com uma viagem de comboio 
até à antiga estação do Lavradio (Espaço L), onde 
tiveram oportunidade de observar a  exposição sobre o caminho-de-ferro no Barreiro, patente naquele local, 
regressando de comboio ao Barreiro.

 Durante a visita as crianças foram acompanhadas por elementos do Movimento Cívico de Salvaguarda do 
Património Ferroviário do Barreiro, e pela Drª Rosalina Carmona, historiadora, cedida pela Câmara Municipal 
do Barreiro, que fez o enquadramento histórico do património edificado e da sua ligação à população do 
Barreiro.

Estudantes visitaram o Património  
Ferroviário no dia da Criança
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 Este passeio teve como objectivo promover e estimular o interesse 
pela preservação do património cultural e da memória social às 
gerações futuras, dando a conhecer à população escolar do Concelho 
a importância dos Caminhos-de-Ferro. Este primeiro passeio pelo 
Património Ferroviário contou com a organização do Movimento Cívico 
de Salvaguarda do Património Ferroviário do Barreiro em parceria com 
o Agrupamento de Escolas de Santo António - Escola Básica 2, 3 c/ Sec. 
de Santo António, bem como contou com o apoio da Câmara Municipal 
do Barreiro e da EMEF que permitiu a visita às oficinas. Desta iniciativa 
ficou claro, para nós, que este modelo de passeio com estudantes do 
concelho deve continuar e ser alargado a outras turmas e escolas, 
como forma de sensibilizar as populações do futuro para a salvaguarda 
do Património. Esperamos continuar a obter o apoio necessário para 
tal, por parte da CMB e da EMEF.

Texto e fotos:
Movimento Cívico para Salvaguarda do 
Património Ferroviário no Barreiro
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O Espaço L participou mais uma vez no Dia 
B, organizado pela Câmara Municipal do 
Barreiro, cuja tarefa foi a pintura total do 

cais coberto da antiga estação do Lavradio, con-
tribuindo assim para a reabilitação do Património 
Ferroviário do Barreiro. Esta iniciativa decorreu en-
tre os dias 5 e 6 de Junho, sendo que já se tinham 
efectuados alguns trabalhos preparatórios durante 
a semana. Está assim dado mais um passo tendo 
em vista a completa renovação dos elementos que 
compõe a àrea da antiga estação.
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Steve Widdowson enviou-nos algumas foto-
grafias tiradas em Lagos ao edificío da antiga 
estação que se encontra à venda, à secção 

museulógica que está encerrada há vários anos e ain-
da umas imagens do espólio que se encontra no in-
terior da mesma e que só foram realizadas pela única 
abertura possível, ou seja por baixo dos portões.

Se a antiga estação deu lugar a uma nova com um 
aspecto mais moderno, o “pequeno museu” localiza-
do nas antigas cocheiras de locomotivas da estação 
de Lagos construído no século 20, e o material que lá 
se encontra (locomotiva 013, locomotiva 033, salão 
Sfv 13, salão Sf 3004 e dresine de inspeção DI 6) está 
praticamente abandonado desde há largos anos. Esta 
situação da secção museológica acabou por ser alvo 
de destaque no passado mês de Maio, tendo sido pu-
blicado um artigo no site “Portugal Residente“ que 
levanta uma série de questões sobre o futuro da sec-
ção museológica e de todo o material que está lá den-
tro e que tem bastante interesse para a comunidade 
inglesa já que, por exemplo, estão guardadas em La-
gos duas locomotivas do fabricante Beyer Peacock 
datadas de 1889 e 1891.

Numa cidade (e região) dedicada principalmente ao 
turismo estrangeiro (e não só) é preocupante que não 

exista por parte das entidades uma maior disponibi-
lidade para reabrir o pequeno museu. A secção do 
museu, além de servir como ponto de interesse para 
os visitantes do Barlavento algarvio, também serviria 
para divulgar o Museu Nacional do Entroncamento 
que reabriu portas no passado mês de Maio, dando 
assim a conhecer no Sul um pouco da história dos 
caminhos-de-ferro portugueses.

Mais informações em:
http://portugalresident.com/rarity-filled-railway-museum-
-%E2%80%9Cabandoned%E2%80%9D-in-lagos-0

Património ao abandono em Lagos
Steve Widdowson

http://portugalresident.com/rarity-filled-railway-museum-%E2%80%9Cabandoned%E2%80%9D-in-lagos-0
http://portugalresident.com/rarity-filled-railway-museum-%E2%80%9Cabandoned%E2%80%9D-in-lagos-0


Locomotiva CP 033 na secção 
museológica de Lagos, 2015

Steve Widdowson
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cOmbOiO HistóricO

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

viagem única ao passado, marcada pela beleza da pai-
sagem classificada pela UNESCO como Património 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 Históri-
co, ou pode optar pelo Pack de Viagens Combinadas, 
que inclui também a viagem de ida e volta de qual-
quer ponto do país em Alfa Pendular, Intercidades, 
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 adquirir 
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 inclusive)
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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rOtas de ródãO

Realizam-se todo o ano, em programas de 1 dia 
(Rotas de Ródão) ou 2 dias (Descobrir Ródão).
Desfrute da paisagem da linha da Beira Baixa, ao 

longo do Rio Tejo, até Vila Velha de Ródão. Prepare-se 
para passear ou simplesmente descansar à mesa, apre-
ciando a boa gastronomia portuguesa. 

Programa:

Rotas de Ródão

Programa de 1 dia (excepto segunda-feira) no percurso 
Lisboa/Ródão e volta, com partida pelas 8h16 e regresso 
pelas 22h19. Chegada à estação de Ródão, recepção e 
café de boas-vindas. Transfer e visita guiada ao Caste-
lo do Rei Wamba e ao Miradouro das Portas de Ródão. 
Passeio à aldeia de xisto da Foz do Cobrão e paragem 
para almoço no restaurante “Vale Mourão”. Actividade de 
prospeção de ouro no Rio Ocreza. Passeio de barco no 
Rio Tejo, com passagem pelas Portas de Ródão. Visita ao 
Espaço Museológico de Arqueologia de Vila Velha de Ró-
dão e ao Lagar de Azeite da Herdade da Tojeira. Transfer 
para a estação de Ródão, com entrega de lanche.

Descobrir Ródão

Programa de 2 dias, excepto domingo e segunda-feira.

1.º dia – Partida de Lisboa pelas 8h16, chegada à esta-
ção de Ródão, transfer para a Estalagem de Rodão, com 
café de boas-vindas. Almoço, seguido de visita ao Museu 

de Arqueologia de Vila Velha de Ródão. Passeio de bar-
co pelo Rio Tejo, com passagem pelas Portas de Ródão. 
Paragem no Castelo Templário, visita ao Castelo do Rei 
Wamba e vista do miradouro das Portas de Ródão. Jan-
tar na Estalagem com música ao vivo.

2.º dia - Visita à aldeia de xisto da Foz do Cobrão e mira-
douro das Portas do Vale Mourão. Almoço no restaurante 
“Vale Mourão”. Visita ao lagar da aldeia e forno comuni-
tário. Transfer para a estação de Ródão, com entrega de 
lanche.

Informações:

Programa de 1 dia: realiza-se diariamente, excepto 
segunda- feira

Programa de 2 dias: realiza-se diariamente, excepto 
domingo e segunda-feira 

Viagem em comboio Intercidades.

Ida: Lisboa-Santa Apolónia 08h15 > Ródão 10h42

Volta: Ródão 19h45 > Lisboa-Santa Apolónia 22h20

Possibilidade de embarque nas estações intermé-
dias. 

www.cp.pt/passageiros/pt/
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“Há décadas atrás”

«Gazeta dos Caminhos de Ferro: 16 de Julho de 1945»

Locomotivas a óleos pesados: Entraram em funcionamento as primeiras das vinte locomotivas 
adquiridas pela C. P.

“Com o fim de melhorar os serviços de transportes — combóios de mercadorias, onibus e correios— a C. P. encomen-
dou, no Canadá e na América do Norte, vinte locomotivas de combustão a óleos pesados. Dessa encomenda, catorze já 
chegaram ou encontram-se a caminho de Lisboa, transportadas no “Inhambane”, “S; Tomé” e “Gaza”, devendo as outras 
chegar pelo “Amaranto” e outros barcos portugueses. Nas oficinas da C. P., em Santa Apolónia e no Barreiro, estão a ser 
montadas essas locomotivas, que são do tipo de guerra, iguais às que estão a ser utilizadas nas linhas da Índia Inglesa, 
e que são as únicas de bitola idêntica às adoptadas no nosso país. 

Os Caminhos de Ferro da Beira Alta também adquiriram, na mesma origem, duas dessas locomotivas. É sob a orienta-
ção superior dos ilustres engenheiros srs. Pedro de Brion, chefe dos Serviços de Tracção, e Magalhães Viana e Valentim 
Bravo, chefes das oficinas, que essas locomotivas estão a ser montadas por equipas de catorze operários especializados. 
Cabe aqui referir, para comprovar a alta competência dos nossos engenheiros e operários, que quando o engenheiro 
americano Mac Shelley, indicado pela firma construtora para orientar a montagem, entrou nas oficinas da C. P. encontrou 
já a primeira locomotiva pronta a funcionar, o que lhe deu ensejo de verificar que os operários portugueses, quando bem 
dirigidos, são capazes dos maiores prodígios. 

O ilustre ministro das Obras Públicas e Comunicações, sr. eng. Cancela de Abreu, que se tem interesssado por este 
notável melhoramento da C. P., esteve na tarde de 2 de Julho, na estação de Santa Apolónia, a fim de observar a primeira 
locomotiva movida a óleos pesados, cujas experiências oficiais se tinham realizado dias antes, entre Lisboa e Vila Franca 
de Xira. Acompanhava-o o seu secretário, sr. eng. Sousa Rego, encontrando-se também presentes os srs. comandante 
Américo Tomaz, ministro da Marinha, e engenheiros Espregueira Mendes, Sub-secretário de Estado das Comunicações 
e Rogério Vasco de Carvalho, director geral dos Caminhos de Ferro. 

Aguardavam os ilustres visitantes, por parte do Conselho de Administraçao da Companhia, os srs. engenheiros Vas-
concellos Corrêa, coronel Pinto Osório e major Mário Costa ; Alvaro de Lima Henriques, da direcção; Pedro Brion, Manuel 
Campeio e Vasco M. Viana, do Material e Tracção ; e Custódio da Nazaré, da Exploração, além de outros funcionários supe-
riores. Aqueles membros do Govêrno, bem como os técnicos presentes, tomaram lugar na locomotiva, que se pôs em an-
damento para percorrer uma curta distância. Esta experiência deixou todos excelentemente impressionados. Finda a visita, 
a locomotiva seguiu com mercadorias para o Entroncamento. Para terminar, diremos que a velocidade destas máquinas 
é de 95 quilómetros e rebo-
cam entre Santa Apolónia e 
o Entroncamento uma car-
ga de 1.200 toneladas. Há 
que felicitar, pois, a O. P. 
por êstes notáveis melhora-
mentos.”

Locomotiva a vapor CP 855, 

da série 850 preservada no 

Museu Nacional Ferroviário 

© Pedro Mêda
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antes & depois

as travessas de madeira deram luGar 
a travessas de betão, o balastro Foi 

reForçado, sendo que pratiCamente tudo o 
resto se mantém inalterado

Fevereiro de 2012 © Ricardo Quinas

Janeiro de 2013 © Ricardo Quinas

pk 117.7, linha da 
beira baiXa
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No próximo mês a Linha do Vouga e o 
“Vouguinha” são destaques


