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Chegou Setembro, o fim do Verão está aí e as 
novidades começaram a cair mesmo antes 
das primeiras chuvas. Haveremos de voltar ao 

tema da privatização da CP Carga, onde a MSC pode 
significar horizontes totalmente novos para o principal 
operador de mercadorias português. 

Nas notícias, a mais significante é o avanço que o 
projecto mineiro de Torre de Moncorvo está a conhecer, 
muito embora deva ainda lutar contra recentes turbulên-
cias – o valor do ferro está em queda, a China a cres-
cer menos do que o previsto e algumas outras minas 
a reabrir em vários pontos do globo. No entanto, a boa 
apreciação do minério de ferro nacional faz antever uma 
exploração para 2016 que efectivamente pode dar os 
primeiros passos.

Neste dossier, gostava de salientar que o plano de 
negócios é altamente nefasto para o ambiente e para 
a sociedade em geral, pois contempla uma quota de 
mercado da ferrovia, assim que a mina estiver a ope-
rar em velocidade de cruzeiro, inferior a 25%, por falta 
de capacidade de resposta. Um sinal muito claro para o 
poder político sobre investimentos inadiáveis a fazer na 
linha do Douro, de modo a que os operadores possam 
disponibilizar uma oferta da amplitude necessária para 
se evitarem centenas de camiões nas nossas estradas, 
todos os dias.

Tendo em conta a presença de importantes siderur-
gias no norte da península ibérica, poderia a antiga linha 
Pocinho – Fuente de San Esteban ser uma alternativa 
mais rápida e económica ao transporte via Leixões? Eis 
uma reflexão que certamente se imporá.

Publicamos ainda uma reflexão da minha autoria so-
bre mais um modelo de financiamento de infraestruturas 
que faliu – a ligação TP Ferro, entre França e Espanha, 
que caiu em falência técnica. A vasta literatura científica 
já antevia problemas que ali não foram evitados nem co-
locando o risco da procura do lado privado.

O destaque desta edição é o “Sud-Express” e temos 
ainda uma reportagem no complexo transfronteiro de 
Irún-Hendaye, um dos maiores da Europa. Apresenta-
mos ainda uma sugestão para catalogação de fotogra-
fias, um dos quebra-cabeças de muitos trainspotters!

Até ao final do ano devemos certamente conhecer 
mais sobre o investimento da MSC na CP Carga, de-
vemos tirar dúvidas sobre a real vontade da CP investir 
na sua frota de material circulante e ainda perceber em 
que ponto estão os projectos estruturantes para a rede 
ferroviária, dos quais a ligação Évora – Badajoz e a nova 
Beira Alta se contam claramente como os mais priori-
tários para revitalizar uma rede ferroviária portuguesa 
vetusta e ainda assente em padrões dignos da primeira 
metade do século XX (excluindo electrificação e segu-
rança, claro está).

Mas para isso… teremos tempo. Por agora, fica o con-
vite à leitura e votos de boas viagens.

João Cunha

Pedro Mêda

Ponte de Aguiar na parte desactivada da Linha do 
Douro, que poderia servir como alternativa para 
escoar o minério de Moncorvo.



6

Comboio Correio

Está disponivel para con-
sulta publica, até ao dia 
11 de Setembro, o Estu-

do de Impacto Ambiental da re-
activação das minas de ferro de 
Moncorvo. O projecto é da MTI 
– Ferro de Moncorvo, SA e incide 
sobre o maior depósito de miné-
rio de ferro não explorado na Eu-
ropa Ocidental.  A extracção será 
a céu aberto, prevendo-se que na 
fase inicial empregue cerca de 
uma centena de trabalhadores, 
podendo chegar às cinco cente-
nas quando atingir o ritmo de cru-
zeiro. A concessão será por um 
periodo de 60 anos.

Estima-se que a produção de 
concentrado de ferro seja no pri-

meiro ano de 720.000 toneladas e 
a partir do oitavo ano de 2.200.000 
toneladas (correspondente à ca-
pacidade atual máxima de expedi-
ção do porto de Leixões). O pro-
duto transportado será embalado 
em sacos industriais de ráfia de 
polipropileno específicos para 
concentrados de ferro (iron ore 
big bags) com 2,5 toneladas cada 
unidade (semelhante ao que se 
apresenta na fotografia acima).

O transporte até ao porto de Lei-
xões será feito por camião desde 
a mina até à estação do Pocinho 
e de comboio a partir desta até ao 
Terminal de Carga a Granel. Com 
as actuais limitações da linha do 
Douro, só será possivel operar 

dois comboios por dia com ca-
pacidade para 637 toneladas por 
composição. No entanto, quando 
o projecto de modernização da 
Linha do Douro estiver concluido, 
esse tráfego poderá chegar aos 
seis comboios por dia em cada 
sentido. Tendo em conta que ac-
tualmente por via férrea só se 
conseguirá transportar 458.000 
toneladas por ano, o resto do 
concentrado de ferro seguirá até 
ao porto de Leixões por rodovia. 
Para retirar tráfego de pesados 
da área urbana de Moncorvo, está 
prevista a construção de uma va-
riante a norte desta povoação.

© José Sousa

reaCTivação
daS minaS de monCorvo 



7

Comboio Correio

A Infraestruturas de Portugal 
adjudicou as obras relati-
vas à renovação de via das 

estações de Alcantarilha, Silves, Es-
tômbar e Mexilhoeira Grande, por um 
valor de cerca de 550 mil euros, à 
empresa Opway.

A empreitada contempla a substi-
tuição de travessas de madeira por 
travessas de betão e regularização 
do carril em barra longa soldada, e re-
presenta a continuidade de um traba-
lho que já vem sendo realizado na Li-
nha do Algarve, nestes últimos anos.

Em execução encontram-se obras 
de alteamento de plataformas em 
Vila Real de Santo António e Fuseta 
e está previsto ainda este ano con-
cretizar uma intervenção idêntica em 
Silves.

Renovações das 
estações do Algarve prossegue

Estação de Silves © Pedro André

A Ponte do Zêzere situada ao km 157,701 da Linha 
da Beira Baixa vai ser alvo de obras de manuten-
ção tendo para a empres Infraestruturas de Portu-

gal consignado a Empreitada de Reforço e Reabilitação à 
empresa Teixeira Duarte SA pelo valor de 849.331,91 euros, 
com um prazo de execução de 180 dias de calendário.

As obras surgem depois de terem sido detectadas anoma-
lias nas fundações imersas da ponte que foi construída em 
1890 e que tem um comprimento de 104 metros.

  ponTe do ZêZere      em obraS de reabiliTação

 © J.C.Pombo

 © J.C.Pombo

 © J.C.Pombo
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A Figura do Passado deste mês assume 
contornos idênticos à figura publicada na 
Trainspotter n.º 48. Com efeito, a coloca-

ção em funcionamento da automotora ME 5 res-
guardada há muitos anos na secção museológica 
de Arco de Baúlhe foi motivo mais que suficiente 
para relembrar o seu passado. Desta feita, e por 
motivos idênticos é chegada a vez da locomoti-
va 1805. Ironicamente, nessa mesma edição da 
Trainspotter noticiávamos a sua homologação.  

Este veículo é o único exemplar sobrevivente de 
uma curta série de dez locomotivas de fabrico in-
glês encomendadas pela CP em 1968. A empresa 
English Electric tinha fornecido pouco tempo antes 
67 locomotivas de potência inferior, as 1400, tor-
nando-se assim o maior fornecedor de material die-
sel. O desenvolvimento das 1800 teve como base 
a série britânica Class 50. Com a aquisição destas 
máquinas a CP passava a ter capacidade para re-

bocar comboios mais pesados e a uma maior ve-
locidade, dada a sua aptidão para a velocidade de 
140 km/h. No entanto, esta característica não viria 
a ser amplamente rentabilizada, tendo circulado 
poucas vezes neste patamar de velocidade. Foram 
adstritas ao depósito da Pampilhosa passando a ti-
tular grande parte dos comboios de passageiros na 
linha da Beira Alta. Devido à sua localização e ca-
pacidade de tracção foram utilizadas para rebocar 
comboios de balastro durante as obras de moder-
nização da linha do Norte na década de 70. Foram 
as primeiras locomotivas a diesel da frota que apre-
sentavam cabines de condução nos topos. A entra-
da em serviço das locomotivas Bombardier da série 
1960 em finais da década de 70, levou a que as 
1800 fossem rendidas nos serviços da Beira Alta, 
tendo passado para o Sul e ficando adstritas ao de-
pósito do Barreiro. Do Barreiro a Vila Real de San-
to António asseguraram serviço em praticamente 

A 1805 passa pela antiga estação do Tojal proveniente de Évora © Gabriel Lopes

Numeração: UIC: 90 94 1 201805
Construtor: English Electric
Data de construção: 1968
Comprimento: 18,680 m
Largura: : 3,260 m
Altura: 4,265 m
Peso (ordem de marcha): 110,3 t
Disposição dos rodados: Co’Co’
Velocidade máxima: 140 km/h
Potência nas rodas: 1484 kW (2020 Cv)

Fontes: Boletim da CP
Revista O Foguete n.º 24
A Guide to Portuguese Railways, 1990
Fórum Portugal Ferroviário
Fórum Luso Carris

Fotografias: Vários

prinCipaiS  CaraCTeriSTiCaS

Cp 1805 Pedro Mêda
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todas as linhas onde estavam aptas a circular, re-
bocando desde os comboios de passageiros mais 
nobres como o “Sotavento” até serviços urbanos na 
zona de Setúbal ou comboios de minério no ramal 
de Neves-Corvo. A entrada em funcionamento das 
carruagens SOREFAME modificadas e dotadas de 
ar condicionado, assim como a progressiva substi-
tuição de composições máquina e carruagem por 
automotoras, retiraram grande parte dos serviços 
a estas locomotivas, dado não estarem equipa-
das com sistema de climatização. As locomotivas 
Alsthom da série 1930 afirmar-se-iam nesta zona 
do país até à chegada da electrificação. Algumas 
séries mais antigas começavam entretanto a ser 
retiradas de serviço,  nomeadamente as locomo-
tivas Whitcomb 1300 e as ALCo das séries 1500, 

1520 e as 1320 adquiridas à RENFE. As 1800 
não seriam excepção e foram progressivamente 
deixando de ter serviços. A 1 de Março de 2002 
seriam encostadas as seis unidades ainda em 
funcionamento (1802, 1803, 1805, 1807, 1808 e 
1810) por falta de serviços adstritos. 

A história desta série de locomotivas é pau-
tada por um acontecimento que poderá ser 
apelidado no mínimo de caricato. A locomotiva 
1809 sofreu um acidente a 23 de Junho de 1984 
perto da estação de Loulé, tendo colidido com 
a locomotiva 1206. Uma das cabines ficou mui-

to danificada. A máquina foi levada para o Grupo 
Oficinal do Barreiro onde a cabine foi reconstruída. 
A caixa foi colocada provisoriamente no exterior e, 
embora com a estrutura refeita, a 1809 foi abatida. 
Na comemoração dos 50 anos do diesel a 1801 foi 
pintada com um esquema de cores “aproximado” 
do original. Esta locomotiva assegurou até à sua 
saída de serviço por avaria em 2001 vários serviços 
especiais. As nove 1800 foram encostadas na esta-
ção do Barreiro. Em 2006 foram transferidas para a 
estação de Barreiro-A e a 1805 foi resguardada nas 
instalações da EMEF por ser a que se encontrava 
em melhores condições para ser afecta ao museu. 
Em 2012 foram transferidas novamente para o Bar-

1805 no Barreiro em Agosto de 2004 © Pedro Mêda

1805 já no Entroncamento em Junho de 2008 © Pedro Mêda
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reiro tendo sido abatidas num processo que ficará 
como mais um ponto negro na história dos abates 
de material da CP. A 1805 foi levada para o Entron-
camento em 2008 onde permaneceu na traseiras 
da rotunda de locomotivas juntamente com o tractor 
Moyse e uma grua que tinham vindo da estação das 
Devesas. Na noite do dia 12 de Novembro de 2010 
integrada da composição do Comboio Presidencial, 
foi deslocada para a EMEF de Contumil. Aqui foi 
sujeita a uma revisão e chegou a ser levada para 
Guifões para ser pintada segundo o esquema ori-
ginal. Durante a sua estadia no norte procedeu-se 

à sua homologação. No início de Agosto deste ano 
regressou ao Entroncamento, depois de o Museu 
Nacional Ferroviário ter assinado um contrato com 
a Heritage Traction Rail Services, Ltd. para restau-
ro integral desta locomotiva e da automotora Allan 
0304. Depois de quase uma década de pequenos 
avanços parece estar para breve o regresso às li-
nhas da 1805, titulando novamente composições.

De volta ao Entroncamento em 2015  © Nuno Miguel

1805 em Contumil em 2011 © Pedro Mêda



Um pendular descendente 
acompanha o passeio 
pedonal de Vila Franca de 
Xira, Junho de 2014

Ricardo Quinas

SpoTTing
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Trago às páginas da Trainspotter um 
pequeno olhar sobre a TP Ferro, a 
concessionária da linha de Alta Ve-

locidade Figueres (Espanha) – Perpignan 
(França), que desde há alguns anos permite 
a circulação de comboios internacionais em 
bitola UIC entre os dois países.

A empresa, detida em partes iguais pela espanhola 
ACS (de Florentino Perez) e pela francesa Eiffage, con-
correu e venceu o concurso que os estados espanhol e 
francês lançaram para a concessão e construção desta 
linha de cerca de 44 quilómetros de extensão.

A inauguração da linha em 2010 sucedeu a longos anos 
de discussões – mas não tão longos como  as do nosso 
país. Com efeito, foi em 1995 que os dois governos se 
comprometeram a realizar esta ligação internacional, e 
em 2003 adjudicaram finalmente a obra e a concessão. 

Os dois governos adiantaram 540 milhões de ajudas para 
a construção de um projecto orçado em cerca de mil mi-
lhões de euros, fundamental para ligar a rede espanhola 
em bitola UIC, prevista para crescer exponencialmente 
nos próximos anos, com a rede do resto da Europa.

A concessão por cinquenta anos a um privado foi a for-
ma que os dois estados arranjaram de reduzir a exposi-
ção dos seus orçamentos a esta obra considerada fun-
damental. Com base nas projecções de tráfego da altura 
o consórcio assumiu também o risco de procura, pouco 
habitual nas PPP que estamos habituados a discutir no 
nosso país. No entanto, cinco anos depois das primeiras 
circulações internacionais, o consórcio está em falência 
técnica. As duas empresas accionistas da TP Ferro pe-
dem mais ajudas aos estados sob ameaça de seguirem 
para o processo de insolvência.

Este caso volta a chamar à atenção para os modelos 
de financiamento que os Estados têm encontrado para 
projectos de infraestruturas e que, um pouco por todo 
o lado, procuram adiantar construções que, com meios 

João Cunha

252.025 e 252.007 rebocando o TECO Antuérpia – Barcelona perto de 
Morrot. Biure © Javier Lopez Ortega

TP Ferro, 
crónica de uma morTe anunciada
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próprios, não conseguiriam ter 
prontas tão rapidamente.

Abstraindo-me de considerações 
políticas nomeadamente nas que 
pudessem balancear a importância 
das ditas infraestruturas e de fun-
dos europeus a alocar, é hoje em 
dia uma evidência que os modelos 
de financiamento de infraestrutu-
ras de transportes exibem fraque-
zas muito grandes, vastamente do-
cumentadas na literatura científica. 
E mesmo a atribuição do risco de 
procura aos privados, muitas vezes 
apontado como a omissão capital 
nos contratos de PPP em Portugal, 
acaba por não representar uma so-
lução robusta e durável que previ-
na o aparecimento de problemas, 
sobretudo porque os Estados serão 
sempre garantia deste tipo de obras.

O que se passa no caso hispano-francês relembra-nos 
que o sector privado (cada um de nós!) não tolera a per-
da de dinheiro. O que é, aliás, intolerável por todos nas 
nossas vidas privadas – é o que procuramos evitar todos 
os dias. E é aliás o que motiva os sistemas de redistribui-
ção de riqueza, também conhecidos por impostos. Para 
todos os projectos cuja rentabilidade directa não seja 
evidente, a sociedade dispõe de fundos públicos que po-
derão permitir a sua concretização. E um projecto que 

seja inviável por uma análise económica directa, pode 
na realidade ser de grande interesse para a sociedade e 
suas actividades, no geral.

Parece-me que ninguém duvidará da pertinência es-
tratégica, económica e social da linha Perpignan – Fi-
gueres. E, no entanto, o tráfego que hoje lá passa é bai-
xo e as receitas directas são extremamente reduzidas 
para fazer face até ao serviço da dívida associada.

A questão do tráfego é relevante, e para nós não é 
nova. Todos nos lembramos dos estudos que apontavam 

níveis de tráfego exorbi-
tantes para as SCUT, de-
pois tristemente desmen-
tidos pela realidade. Mas 
nem só de previsões erra-
das se preenche a história 
da TP Ferro.

Uma das perversões as-
sociadas aos modelos de 
financiamento que supos-
tamente libertam o Estado 
de encargos é a pressão 
insustentável nas receitas. 
Como defendi antes, este 
tipo de infraestruturas de-
vem proporcionar à socie-
dade um bem que muitas 

vezes não é mensurável di-

TGV entre Figueres-Vilafant - París em Pont de Molins. © Javier Lopez Ortega

Passagem de um TECO por Cornella del Llobregat  © David Aguaded
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rectamente. A saturação que evitam, o tempo de viagem 
que reduzem, os custos de transporte que reduzem, a 
protecção ambiental que fomentam, a redução da sinis-
tralidade e doenças associadas à poluição, entre muitas 
outras, estão entre os ganhos que podem ser fundamen-
tais para um país mas que apesar disso podem ser di-
ficilmente constatáveis numa folha de demonstração de 
resultados económicos de um gestor de infraestruturas.

O que acontece neste tipo de contratos é que a pres-
são nas receitas da infraestrutura motiva muitas vezes 
tarifas muito elevadas, tentando captar receitas com um 
tráfego reduzido que possam equivaler às receitas que 
as previsões iniciais poderiam criar com tarifas muito 
mais reduzidas. Não se pense que é necessariamente 
mal visto pelo gestor de infraestruturas o de limitar as 
circulações ao aumentar muito os preços. O facto é que 
nunca poderá baixar muito as tarifas, porque seja como 
for os níveis de tráfego necessários para rentabilizar o 
investimento nunca existirão – nem têm de existir.

Para termos uma ideia das diferenças, um operador 
que queira realizar um serviço de passageiros através 
da linha TP Ferro tem de pagar entre 1.133€ e 2.414€, 
em média, pelos 44 quilómetros que separam as bifurca-
ções em Espanha e em França. Se for em hora de ponta, 
o valor sobe facilmente 30%. Os 1.133€ correspondem a 
comboios até 300 lugares, pelo que mesmo escolhendo 
uma lotação no limite dos 300 lugares, estaremos a falar 
de quase 4€ por lugar sentado, para fazer 44 quilóme-
tros. Um absurdo. Os 2.414€ são aplicados a comboios 

com mais de 510 lugares sentados. Se fizermos as con-
tas a 560 lugares (TGV Duplex), atinge os 4,3€ por lugar.

Mas se nos passageiros não há grandes alternativas 
e o facto é que mesmo com este preço, há um merca-
do em desenvolvimento (ligações Paris – Barcelona, 
Marselha – Madrid, Toulouse/Lyon – Barcelona), já nos 
comboios de mercadorias a situação é diferente. E estes 
comboios eram boa parte do tráfego que devia ajudar a 
pagar a linha…

Os comboios de mercadorias pagam entre 621€ e 
870€ para passarem nesta linha, o que compara com 
cerca de 160€ pela linha clássica, apesar de serem per-
corridos mais quilómetros. Além disso, a linha nova tem 
uma pendente máxima de 18mm/m, que compara com 
15mm/m na linha convencional. Como exemplo, uma lo-
comotiva 252 (utilizadas pela Renfe Mercancias na linha 
nova) pode rebocar até 880 toneladas pela linha nova, 
mas se for pela convencional consegue rebocar 1020 
toneladas.

Se considerarmos um comboio de contentores (preço 
mais caro na linha TP Ferro) de 880 toneladas, estamos 
a falar de 0,988€ por cada tonelada rebocada, só em 
portagens. Já se formos pela linha convencional, e fa-
lando de um comboio de 1.020 toneladas, o custo por 
tonelada rebocada queda-se pelos 0,156€. Seis vezes 
e meia mais barato, arredondando. O que é um negócio 
tão melhor que compensa os quilómetros adicionais, o 
tempo de viagem e até mesmo o problema da bitola di-
vergir e obrigar a transbordos.

Do meu ponto de vista, este claro 
desaproveitamento da nova infraes-
trutura é resultado de desorçamen-
tação feita pelos Estados espanhol 
e francês, que com esta fórmula 
acabaram por evitar pagar directa-
mente a linha. Mas tal como os pro-
veitos de um projecto destes são, na 
sua maioria, indirectos, ao contrário 
acontece… o oposto. São os custos 
indirectos que pesam sobre o Es-
tado, que assim não consegue ver 
atingidos muitos objectivos que pro-
curava alcançar.

Os operadores privados de merca-
dorias pressionam hoje em dia pela 
instalação da bitola UIC ao longo do 
corredor convencional com fronteira 
em Port Bou / Cerbere, obviamente  Teste do TGV com uma unidade dias antes de entrar ao serviço © David  Aguaded
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para fugirem dos preços exorbitantes e rampas 
maiores da linha TP Ferro, procurando assim re-
mover a última grande barreira operacional que 
existe por ali – a bitola.

Com este figurino, uma das mais importantes 
linhas construídas na Europa nos últimos anos 
está em falência técnica e aproveita a um tráfego 
ainda reduzido, longe dos benefícios que poderia 
gerar para muito mais comboios e, com isso, para 
muito mais pessoas e empresas.

Qualquer análise sobre o sucesso comercial 
desta linha não pode fugir da reflexão sobre quem 
deve financiar as infraestruturas de transporte 
e como devem ser alocados custos e proveitos. 
Será que existe um real mercado nas infraestru-
turas que possibilite que privados consigam cons-
truir e explorar com proveitos reais? Será que os 
custos directos serão mais baixos se forem assu-
midos directamente pelo Estado? Deve exigir-se 
que uma infraestrutura deste género se pague a si 
própria com as suas receitas directas?

São perguntas fundamentais antes de fazer al-
gum juízo de valor sobre a utilidade de vias como 
estas, sob pena de se estar a passar para uma 
política de terra queimada que levará certamente 
a retrocessos civilizacionais pelos quais é fácil de 
passar ao abdicar de investir nas vias de transporte 
do amanhã.

AVE Barcelona – Lyon em Biure © Javier Lopez Ortega

S-100 fazendo um serviço Marsellha –  Madrid, e um comboio de 
mercadorias vazio de automóveis em Mollet del Valles 

© David Aguaded
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ApontAmentos de 
um pAssAgeiro

Manuel Luiz Gonçalves

Sou natural e residente ocasional de uma 
aldeia raiana do concelho do Sabugal 
(Aldeia do Bispo) que se situa 45 km a 

sul de Vilar Formoso.   

De 1962 a 1970 utilizei sempre com os meus 
pais (tal como faziam a maioria dos imigrantes por-
tugueses radicados em França) o comboio que fa-
zia a viagem entre Paris e Vilar Formoso. Na altura 
era uma odisseia viajar até Portugal, com atrasos 
frequentes em Espanha que rondavam as quatro 
horas. Nessa época era habitual haver em dias de 
ponta quase dez composições de Irún para Por-
tugal. Presenciei essa situação nos fins de Julho 
de 1967, mas nem essas composições chegavam 
para satisfazer a procura.

Não viajávamos no comboio de luxo “Sud-Ex-
press” que era algo “aristocrático”. Toda a minha 
vida me lembrarei da viagem que fiz em Julho de 
1967.

 Nessa tarde de fins de Julho de 1967, pelas 17h, 
inúmeros comboios franceses chegavam à estação 
de Irún, procedentes não só de França, como tam-
bém do norte de Europa onde os passageiros eram 
em tão elevado número que as plataformas da es-
tação não comportavam tal fluxo de passageiros.

Não eram somente os imigrantes portugueses 
que pretendiam encontrar lugar numa composição 
para Portugal, mas também espanhóis  para muitas 
cidades destino do seu país.

A multidão começou a duvidar que houvesse 
comboios para tanta gente, e então e como seria 
de esperar, eclodiram zaragatas entre passageiros, 
gritos, choros das crianças angustiadas com tanta 
violência.

Qual não foi o meu espanto e desapontamen-
to quando me apercebi que mal uma composição 
ficava pronta e disponibilizada numa linha, os pas-
sageiros precipitavam-se para as carruagens pelas 
portas e janelas, enquanto a Guarda Civil carrega-
va à chicotada sobre os passageiros que tentavam 
subir pelas janelas.

O afluxo dos passageiros era demasiado e os 
vidros de algumas portas de acesso às carruagens 
ficaram pulverizados em estilhaços. Houve muita 
gente ferida e algumas pessoas transferidas para 
o hospital ou para as farmácias. A cena acabou por 
repetir-se várias vezes.

Viajava com uns amigos que não quiseram cor-
rer riscos, pelo que decidimos apanhar o último 
comboio desse dia, ou então ficaríamos a dormir 
na estação até ao dia seguinte, até que finalmen-
te chegou uma composição pela meia-noite e meia 
hora.

Ficámos preocupados ao constatarmos que as 
carruagens eram em madeira (em teca) apesar de 
serem de 1ª classe! Embora já restassem poucos 
passageiros a essa hora da noite, voltámos a assis-
tir ao mesmo drama: as pessoas, cansadas e irrita-
dos de tanta espera, voltaram a assaltar a composi-
ção e houve novamente feridos, alguns com cortes 
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nas mãos e pescoço, porque as portas de acesso 
eram constituídas em grande parte de vidro.

Foi a primeira vez que viajei em 1ª; carruagens 

antediluvianas, mas com bons estofos cheios de 
pulgas, teias de arranha e outros acarídeos! Só fal-
tavam os ratos!

Durante toda a viagem, os nossos companhei-
ros de compartimento fartaram-se de gozar dizen-
do que nunca chegaríamos ao destino e que fica-
ríamos pelo caminho fora devido ao barulho das 
carruagens em marcha. Outros diziam que tudo iria 
rebentar com as máquinas a vapor que a partir de 
Miranda del Ebro puxavam o comboio.

Mas não foi assim: saímos de Irún às 2h da ma-
nhã e chegámos finalmente a Vilar Formoso pelas 

20h num comboio de outros tempos!

Estou convencido que, na realidade, todos os 
passageiros estavam receosos de que ocorresse  

algum acidente, devido à vetus-
tez da composição.

Em 1968, depois da agitação 
de Maio em França e por falta 
de lugares no comboio habitual 
que saía de Paris pela manhã, 
foi decidido pelos meus pais 
que iríamos viajar de noite em 
França apanhando um desdo-
bramento do “Iberia-Express” 
com partida antecipada para as 
20h.

A viagem correu bem até 

Medina del Campo, onde tivemos de mudar de 
comboio para apanharmos o regional “Tren Corre-
os” para Fuentes de Oñoro e Vilar Formoso.

Esta última composição devia ter sido reforça-
da porque, à saída de Salamanca, depois de atra-
vessarmos a ponte de ferro sobre o Rio Tormes 
e passarmos a bifurcação Cáceres/Fuentes de 
Oñoro, o comboio teve imensas dificuldades para 
atingir a meseta de Ciudad Rodrigo. A máquina 
a vapor (uma 242 tanque), não conseguia puxar 
pela composição sempre que o traçado da linha 
era em rampa; várias vezes quase parou.

Durante todo o percurso (Tejares – Vilar Formo-
so) a nossa grande preocupação era que o com-

Sud chegando a Fuentes de Onoro (Espanha) 
© La Vie du Rail Nº 1922 - Breton

“Sud-Express” em Ciudad Rodrigo © Peter Willen

Paris Austerlitz com o “Sud-Express” no dia 30 de Julho 
de 1978 © António Reino
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boio não conseguisse chegar até Vilar Formoso e 
já nos víamos abandonados nestas planuras calo-
rentas.

Depois de muito esforço, os maquinistas lá con-
seguiram levar-nos até Vilar Formoso com quase 
quatro horas de atraso quando chegámos ao des-
tino.

Nesse  ano, a nossa  viagem demorou 28 horas 
de Paris até Vilar Formoso; os meus pais juraram  
nunca mais apanhar o comboio da noite em Paris!

 

Nos meses de maior procura (Julho/Agosto e 
Dezembro) era muito difícil obter um bilhete de re-
gresso a partir da Pampilhosa e ainda menos de 
Guarda/Vilar Formoso até França. As composições 
já vinham a abarrotar, desde a Pampilhosa, apesar 
de, por vezes, ser acrescentada uma carruagem 
em Vilar Formoso. Então, os naturais do concelho 
do Sabugal e de Almeida procuraram outra solução 

mais conveniente perto de Vilar Formoso.

 Na Estação de Fuentes de Oňoro tinha origem 
o rápido “Iberia Express,” que durante muitos anos 
rumava pelas nove da manhã (horário muito prático 
para os Raianos) em direcção a Hendaye, onde o 
esperava o “Iberia Express” francês para Paris e 
muitos mais comboios de reforço.

 

Depois chegou o tempo do automóvel e o com-
boio começou a perder muitos utentes, situação 
que se agravou com composições inadequadas, 
conforto esparciata, taxas de “excesso” de veloci-
dade e o transbordo em Irún/Hendaye.

Muitos passageiros começaram a viajar de auto-
carro, transporte que permitia quase serviço porta 
a porta.

 Durante oito anos não voltei a viajar de comboio 
para Portugal. Em Dezembro de 1978 utilizei nova-
mente o comboio: comprei um bilhete para usufruir 
do conforto da carruagem-camas do famoso “Sud-
-Express”. Fiquei muito satisfeito: cabine limpa, 

Fuentes de Oñoro em 25-8-1978 com o comboio “Iberia 
Express” © António Reino

Alsasua em Espanha com o “Sud-Express” em Julho de 
1978 © António Reino

Duas imagens em Hendaye com o comboio suplementar 
no dia 30 de Julho de 1978 © António Reino



acolhimento e acompanhamento do pessoal ex-WL 
excelente, comida na carruagem restaurante muito 
boa e de qualidade.

Já na altura e desde 3 de Junho de 1973 circula-
vam as carruagens directas de Paris para Lisboa, o 
que permitiu angariar novos clientes para o “novo” 
“Sud”. Pontualmente e a partir dessa data, sobretu-
do em Dezembro, fazia a viagem até Vilar Formoso 
em carruagem-camas da CP ou em “couchettes” da 
SNCF.

 

Porém, a partir de 1990, já se podia observar a 
decadência do “Sud” face à concorrência do avião, 
autocarro e das carrinhas particulares.

Também se podia observar uma degradação de 
serviço no “Sud”, tanto em nível do acolhimento pe-
las tripulações, como da qualidade das refeições 
servidas na carruagem restaurante e não falo da 

higiene de certos compartimentos de 2ª classe.

A chegada do TGV a Irún em 1990 e em 1994 a 
supressão das carruagens directas a Lisboa e Por-
to (obrigando a transbordo em Irún/Hendaye) vai 
mandar o “Sud” para o abismo. Mas não só: pre-
ços dos bilhetes caros, comunicação social péssi-
ma, velocidades em Portugal muito baixas devido 
à terrível Linha da Beira Alta.

 

Hoje o “Sud” é um moribundo sobre carris e o 
“Tren Hotel SudEx,” que circula actualmente, não 
está vocacionado para a clientela proveniente de 
França.

Tornou-se um comboio adaptado para a cliente-
la nacional espanhola: o horário com saída de Irún 
às 18h50 permite servir as grandes cidades espa-
nholas do percurso em muito boas condições, ao 
contrário do que sucede para os passageiros com 
destino a Portugal, que chegam a Vilar Formoso à 
1h30 da manhã.

Não vislumbro nenhuma melhoria nos horários 
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“Iberia-Express” em Fuentes de Oñoro (Espanha) rumo a 
Irún - Hendaye em 25 de Agosto de 1978 © António Reino

Vilar Formoso em Julho de 1978  © António Reino

Duas carruagens do “Sud-Express” em Santa Apolónia 
em 2009 © Manuel Luiz Gonçalves
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devido ao “Tren Hotel Lusitânia” procedente de Ma-
drid e que agora circula em conjunto com o “Sud” 
de Medina del Campo até Lisboa.

 Qual é a minha experiência destes últimos cinco 
anos? Péssima.

 Não vejo futuro para estes próximos cinco anos, 
e porquê?

• Bilhetes muito caros em relação ao autocar-
ro, carrinhas privadas (um perigo) e avião;

• Composições sujas, menos confortáveis e 
inadequadas em período de ponta;

• Transbordo em Irún/Hendaye totalmente ul-
trapassado e inaceitável pela clientela;

• Horários inadequados para a clientela por-
tuguesa residente no troço Pampilhosa/Vilar For-
moso;

• Duração da viagem muito longa;

• Linha da Beira Alta em péssimo estado;

• Comunicação social inexistente;

• Em geral, estações situadas fora do perí-
metro urbano.

Melhorias para 2020

No caso de este comboio se manter até lá, o 
que não está garantido, pode-se talvez imaginar 
algumas soluções de melhoramento desse servi-
ço:

• A construção das linhas de Alta Velocidade 
tanto em França (Tours – Bordéus), como em Espa-

nha (San Sebastián – Medina del Campo), a reno-
vação do percurso Bordéus – Hendaye e San Se-
bastian –  Irún, a electrificação do troço Salamanca 
– Vilar Formoso e a remodelação da Linha da Beira 
Alta vão melhorar, sem duvida, a situação actual do 
eixo atlântico;

• A colocação de composições Talgo mais 

Carruagem Sorefame em Irún em Novembro de 2008
© Manuel Luiz Gonçalves

Hendaye com os horários em Fevereiro de 2013
© Manuel Luiz Gonçalves

Pormenor das carruagens Restaurante e “Camas” em Vilar 
Formoso em Janeiro de 2010 © Manuel Luiz Gonçalves



modernas da série VII, directas de Paris a Lisboa/
Madrid (via Bordéus/Irún) poderiam circular nova-
mente e ultrapassar o transbordo de Irún/Hendaye;

• A adaptação dos horários, com partida de 
Paris pelas 22h e chegada a Vilar Formoso pelas 
10h da manhã, deixando de circular o “Tren Hotel 
SudEx” com o Lusitânia, mas com uma rota co-
mum até Valladolid para duas composições Paris/
Lisboa/Madrid. Nesse caso o Lusitânia circularia 
sozinho e com um horário adaptado à clientela uti-
lizando esse trajecto;

Esse horário pode satisfazer a clientela dos três 
países envolvidos, mas com paragem nas três ci-
dades francesas de Órleans, Tours e Bordéus;

• A adaptação do preço dos bilhetes em re-
lação à concorrência e sua disponibilidade na inter-
net e em certas lojas de comerciantes;

• O melhoramento da formação das tripula-
ções com foco à satisfação dos clientes (não dos 
utentes);

• Uma melhor manutenção das composições 
e limpeza das carruagens.

• Um reforço das composições em período 
de ponta.

E evidente que o potencial de clientela portu-
guesa situa-se geograficamente no troço Pampi-
lhosa – Vilar Formoso onde a população fica dis-
tante dos aeroportos de Lisboa e Porto.

A concorrência das carrinhas privadas vai aca-

bar em parte nos próximos anos devido à regu-
lamentação e preço das portagens como também 
dos riscos jurídicos em caso de desastre (muitas 
delas não são declaradas).

Claro que o conforto também é um ponto impor-
tante para alguns passageiros, o que não oferece 
o autocarro (mesmo os mais modernos).

O comboio poderá manter-se na condição que 
os nossos “Pulhíticos” tenham uma visão a médio 
e longo prazo e não gastem adornas de dinheiro 
do contribuinte em montes de estudos que nunca 
se realizam (Metro Mondego, Linha da Beira Alta, 

etc…). 

Vamos ficar confiantes, mas que as operadoras 
limpem essas composições Talgo IV, totalmente ul-
trapassadas em termos de conforto e que não valo-
rizam a ferrovia, antes pelo contrário.
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Vilar Formoso com o “Sud-Express” em Setembro de 
2011 © Manuel Luiz Gonçalves

Paris Montparnasse em 2014
 © Manuel Luiz Gonçalves

Irún, 334.028 na frente do “Tren Hotel Sud” em Maio de 
2011 © Manuel Luiz Gonçalves



Desde jovem que sempre tive o sonho de 
conhecer as estações de Irún e Hendaye, 
onde terminava a bitola ibérica e começava 

a europeia, onde em tempos o “Sud-Express” muda-
va de rodados para ir até Paris. Aproveitei a promo-
ção da compra dos bilhetes com antecedência: por 
menos de 55€ consegue-se ir até Hendaye e voltar. 

O dia começou no Entroncamento por 
volta das 21 horas, coincidindo com a 
chegada do comboio da Quimigal Barrei-
ro – Estarreja. Ainda antes de o Interna-
cional chegar partiram os regionais para 
Abrantes, Tomar e Porto, e também pas-
sou o Intercidades Guarda – Lisboa. 

O Internacional chegou à tabela ao 
Entroncamento. Entraram meia duzia 
de pessoas, a maior parte no ramo para 
Madrid. Embarquei na carruagem 19, a 
primeira do comboio. Quando entrei, um 
jovem que vinha de Lisboa perguntou-me 
se já tinhamos chegado a Irún. Pensei: 

“Ainda agora começaste a viagem e já estás farto?”, 
respondi-lhe: “Nunca chegaremos antes do sol nascer”. 
Voltou a dormir.

Foi a primeira vez que andei numa carruagem Talgo. 
Os assentos são bastante confortáveis, o banco é fixo 
com assento deslizante, bom espaço para as pernas, 
no entanto o apoio central para os braços não recolhe, 
impedindo as pessoas de se esticarem ao comprido. A 
carruagem tem janelas panorâmicas e uma boa insono-

Estação de Hendaye - lado norte

CaiS de embarqUe

22

José Sousa

Preparação para a troca de locomotivas em Vilar Formoso

viagem ao Complexo 
TranSFronTeiriço 
irún – Hendaye



rização. Muito espaço para as bagagens. Pena 
não existir nada com este conforto a nivel nacio-
nal. Mal se nota que vamos andar de comboio, tal 
é a estabilidade que se sente dentro do comboio. 
O sossego só é interrompido no cruzamento com 
outros comboios, onde fica a impressão que a ja-
nela vai sair dali disparada. À passagem pelas 
primeiras estações, fica aquela sensação de es-
tranheza por a janela ficar ao nivel da plataforma.

Nas duas primeiras paragens, Caxarias e Pom-
bal, entraram cinco e duas pessoas respectiva-
mente. Após sairmos desta ultima estação, apa-
receu o revisor. Mostrei-lhe o bilhete no telemovel 
e ele disse que não dá, tem de ser o bilhete im-
presso. Por acaso tinha imprimido o bilhete, só pelo sim, 
pelo não. O revisor explicou-me que como é um bilhete 
vendido online pela RENFE, eles não têm a informação 

que consta na aplicação informática.
A viagem foi confortável até à entrada de Alfarelos. A 

partir desta começou a trepidação, graças às travessas 
bibloco que ainda existem no troço não-renovado. Estas 
carruagens comportam-se bem com as travessas mono-
bloco, mas com o bibloco sente-se algum desconforto. 

Em Coimbra-B, estavam algumas dezenas de pessoas 
na plataforma prontas para embarcar, a maioria na parte 
de trás, para o ramo de Madrid. A carruagem ficou bem 
composta. Passados poucos minutos, o revisor apagou 
as luzes principais da carruagem, ficando a iluminação 
reduzida ao minimo, o suficiente para ser poder circular 
pelo corredor. 

Num instante chegamos à Pampilhosa. A passagem 
por esta estação foi feita a velocidade muito reduzida, 
mas sem pararmos.

Passados cinco meses, voltei a viajar pela Beira Alta, 

no entanto entre Luso e Soito não notei qualquer melho-
ria na via. Foram precisos vinte minutos para fazer este 
troço em marcha muito lenta ao longo dos 9 km. Sendo 
este um comboio nocturno, provavelmente pouca gente 

deu por isso.
Chegamos a Santa Comba Dão com seis minu-

tos de atraso. Ninguém entrou ou saiu. Pronta para 
sair no sentido de Mortágua estava uma máquina 
de empreiteiros, que provavelmente interrompeu o 
seu trabalho só para deixar passar o Internacional.

Tranquilamente chegamos a Mangualde, onde esta-
vam três pessoas para entrar. Boa parte dos passagei-
ros seguia a dormir. Uma moça ao meu lado aproveitou 
a calmaria para alimentar o cachorro que transportava.

Entre Muxagata e Celorico voltamos a encontrar o se-
gundo grande afrouxamento da Beira Alta. Tal como no 
afrouxamento do Luso, também neste ficou a sensação 
de estar tudo igual desde Outubro de 2014. 

Paramos em Celorico sem ninguém entrar e na Guar-
da duas pessoas entraram, de onde saimos com doze 
minutos de atraso. À passagem por Cerdeira, estava o 
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Estação de Miranda de Ebro

Estação de Vitória. Unidade da série 470

 Fábrica da Talgo nos arredores de Miranda de Ebro



Internacional 47800 Vilar Formoso – Terminal de Merca-
dorias da Bobadela, à espera que passássemos.

Apesar do nosso atraso, chegamos a Noémi primeiro 
que o Internacional 313. Ficamos à espera dele por seis 
minutos. Completamente escuro, as unicas luzes que se 
viam eram os vermelhos dos semaforos. Dava para ver 
bem quanto o céu é estrelado.

Chegamos a Vilar Formoso com doze minutos de atra-
so. Alguns passageiros aproveitaram o quarto de hora 
de pausa para esticarem as pernas ou fumar um cigarro. 
A 334.003, tomou o lugar da 5603 que, com a tripulação 
que veio no 310, partiu em direcção à Guarda. 

Fuentes de Oñoro e Ciudad Rodrigo foram paragens 
rápidas, com somente uma pessoa a entrar nesta ultima. 
Já em Salamanca, foram várias as pessoas a entraram. 
Nesta estação estavam parqueadas várias unidades da 
série 599, duas locomotivas da série 333.3 e diversa ma-
quinaria relacionada com os trabalhos de electrificação 
de Salamanca a Medina del Campo. Já a linha neste 
troço não estava nas melhores condições, sentido-se al-
guma turbulência.

Chegando a Medina del Campo seis pessoas de-
sembarcaram, outros tantas aproveitavam o tempo da 
troca de locomotivas para fumarem mais um cigarro. A 

334.003 deu o lugar à 252.041 e o ramo do Lusitânia 
ficou nesta estação para rumar a Madrid. A substituição 
foi rápida, permitindo o comboio sair à tabela. 

De Medina del Campo a Valladolid, boa parte do per-
curso é feito com a linha de alta velocidade ao lado da 
convencional. Antes de chegarmos a esta ultima cidade, 
a passagem por El Pinar de Antequera é feita por tú-
nel, algo semelhante a Espinho, mas sem estação. Em 
Valladolid houve mais gente a sair que entrar e estavam 
parqueadas algumas unidades Avant S-114.

Entre Valladolid e Burgos é possivel ver a construção 
da linha de alta velocidade que irá ligar Valladolid a Vi-

tória. Neste traçado, somente a variante de Burgos está 
concluida, onde está inserida a estação Burgos-Rosa de 
Lima. Foi nesta estação que parámos, onde chegámos 
com doze minutos de avanço. Entraram uma duzia de 
pessoas. Tal com em Trofa, a variante de Burgos permi-
tiu retirar o comboio de dentro desta cidade.

65 km depois, passavamos pelos desfiladeiros de 
Pancorbo. Esta é provavelmente a zona mais especta-
cular de todo o percurso, sendo precisos vários túneis e 
pontes para vencer esta beleza paisagistica. Passando 
esta barreira natural e a caminho de Miranda de Ebro, 
surgiram algumas nuvens ameaçadoras de chuva. 
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 Estação de San Sebastián

Chegada a Hendaye do TER proveniente de Dax252-014 a manobrar na estação de Hendaye

Regresso a Irun do Trenhotel



Chegamos a Miranda de Ebro com seis mi-
nutos de avanço, deixando a ideia que a mar-
cha é folgada, mesmo existindo um ou outro 
ponto de afrouxamento. Algumas pessoas 
entraram e sairam. Esta estação é um impor-
tante nó ferroviário cruzando-se aqui as linhas 
de Madrid a Irún e Saragoça a Bilbau. Tam-
bém possui várias oficinas da RENFE, um im-
portante terminal de Mercadorias e uma das 
duas fábricas da Talgo (a outra é em Madrid).

A entrada em Vitória fez-se em marcha len-
ta, passando por dentro da triagem de mer-
cadorias, já que na linha principal procedia-
-se à troca de travessas monobloco simples 
para polivalentes. Saíram uma dezena de 
passageiros, a maioria portugueses. Várias 
automotoras eléctricas S-470 estavam ali par-

queadas.
De Vitoria até Irún a marcha rondou os 80 km/h, num 

traçado bastante sinuoso e com vários tuneis, contor-
nando a serra de Aralar. Os ultimos 10 km foram feitos a 
30 km/h, já que andavam a trocar travessas monobloco 
de bitola ibérica para bibitola, com objectivo de colocar o 
terceiro carril de San Sebastián até à fronteira. Em Irún 

sairam alguns passageiros e lentamente rumamos a ter-
ritório francês.

Após 12h de viagem, chegamos a Hendaye, entran-
do na linha B. Cerca de duas dezenas de passageiros 
desembarcaram. A saida da plataforma faz-se por uma 
passagem inferior, que possui unicamente escadas fi-
xas. Não existe elevador ou escadas rolantes, dificultan-
do e muito o acesso a quem transporta muita bagagem 
ou apresenta dificuldades de mobilidade. Uma mãe com 
dois filhos, um deles ainda bebé, precisou de ajuda para 
o transporte das malas, enquanto ela carregava com o 
carrinho do bebé.

O primeiro ponto de visita foi a estação. Vinte minutos 
após a nossa chegada, deu entrada na estação um TER 
vindo de Dax feito por uma unidade da classe Z7500 e 
pouco depois uma atacadeira da Colas Rail vinda da re-
novação do troço entre Bayonne e Hendaye. De seguida 
o rumo foi em direcção à passagem superior junto à es-
tação. Daqui pode-se avistar a enorme triagem da Trans-
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TGV Atlantique com destino a Paris Montparnasse

Estação de Hendaye - lado sul

 Triagem de Hendaye - lado norte

Locotractor da Transfesa



fesa, sendo um bom sitio para se ver as manobras. Um 
par de BB7200 estavam paradas à espera de serviço. 
De volta à estação, estava parqueado na linha 1 o TGV 
Atlantique 393 com destino a Paris Montparnasse.

O ponto seguinte foi a antiga ponte internacional, hoje 
exclusiva a trânsito pedonal. Daqui conseguem-se ver 
as duas pontes ferroviárias, uma destinada ao Metro Do-
nostialdea e outra para o caminho-de-ferro pesado, com 
uma linha em bitola ibérica e outra europeia. Num espa-
ço de vinte minutos passaram dois comboios do Metro 
Donostialdea, uma BB60000 em manobras, o  Alvia Ma-
drid – Hendaye e a sua marcha de regresso a Irún.

Passando a fronteira e caminhando em direcção à es-

tação de Irún, o terminal da ADIF só se consegue ver de 
longe. A estrada que passa junto ao terminal é interdita a 
peões. Resta a rua que passa por cima da linha junto à 
estação, onde sempre dá para ver umas manobras com 
os tractores da série 310 da ADIF para a bitola ibérica e 
BB60000 da Fret para a bitola europeia, para além da 
linha do Metro.

Na estação de Irún a nivel de passageiros, o principal 

movimento são os Cercanias entre Irún e Brincola 
com a série 447, mas também se podem ver os 
Alvia série 120, os MD 499 e as 252 com as car-
ruagens Talgo para o Trenhotel. Nas mercadorias, 
os tractores 310 da ADIF e 60000 da Fret são os 
mais habituais, tal como as locomotivas 253. 

O dia esteve sempre a prometer chuva e por 
volta das 18 horas começou a chuviscar, sinal 
que estava na altura de terminar a visita a Irún. 
Com a 252.023 à cabeça, às 18h50 iniciamos a 
viagem com meia dúzia de pessoas na carrua-
gem 19. Passados 20 minutos paramos em San 
Sebastián, onde metade dos passageiros desem-
barcou, mas outros tantos entraram. Pouco de-
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Estação de Hendaye

 Alvia Madrid - Hendaye passando na ponte internacional

Metro Donostialdea na fronteira

Centro logistico da ADIF em Irún

Cercanias de Irún a Brincola
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pois, cruzamo-nos com um porta-automóveis 
e de seguida um Alvia. 

A meio caminho entre San Sebastián e 
Vitoria, o comboio reteve-se num sinal ver-
melho da estação de Altsasu (ex-Alsasua). 
Esta estação é um entroncamento com algu-
mas dimensões, comparando com Portugal, 
por exemplo ao nivel de Alfarelos. Veem-se 
muitos vagões de cimentos Portland, já que 
existe uma fábrica junto a esta estação. Pas-
sados cinco minutos o sinal fica verde e reto-
mamos a marcha.

Em Vitoria embarcou muita gente, prin-
cipalmente jovens. Saimos com 5 minutos 
de atraso e, à nossa espera para entrar na 
triagem, estava um comboio com bobines de 
aço. Depois em Miranda d’Ebro mais uma re-
messa de passageiros embarcou, deixando 
a carruagem cheia. Saimos com dez minu-
tos de atraso. Já noite, chegamos a Burgos, 
onde meia duzia de pessoas entrou e outras 
tantas sairam. Em Valladolid desembarca-
ram mais de metade dos passageiros des-
ta carruagem. O ritmo da viagem foi bom, o 
que permitiu recuperar todo o atraso. Entre 
Valladolid e Medina cruzou-se connosco um 
comboio com plataformas vazias e um porta-
-automóveis.

Chegamos a Medina del Campo com seis 
minutos de avanço. Pouca gente saiu e nin-
guém entrou. Noutra linha aguardava saida 
o siderúrgico da Takargo de Sagunto para 
Vigo. Após a saida da 252 da frente do nos-
so comboio, ficamos à espera da chegada do 
Lusitânia. Este trouxe três carruagens ‘Arco’ 
da série 2000, as únicas carruagens conven-

    Diagrama do completo transfronteiriço
BB60090 na estação de Irún



cionais que se viram nesta jornada. Até aqui só se tinha 
visto comboios-bloco de passageiros, seja através de 
automotoras, seja com as carruagens Talgo. 

Após a chegada do ramo de Madrid, a 334 acoplou-se 
à composição de Irún. Depois do engate manobramos 
para a linha ao lado onde estava o Lusitânia, que passou 
a ficar à cauda do Internacional. Finalizada a manobra, 
saimos com quatro minutos de atraso.

Em Salamanca pouca gente entrou e ninguém saiu. 
Estavam a decorrer obras de electrificação, com a colo-
cação de fio em algumas linhas.  A Ciudad Rodrigo che-
gamos com 5 minutos de avanço. Alguns passageiros 
aproveitaram para esticar as pernas ou fumar um cigar-
ro. Somente um passageiro ficou. Ao contrário de todas 
onde paramos, esta não tinha qualquer funcionário ferro-
viário. Em Fuentes de Oñoro praticamente uma paragem 
técnica de poucos segundos.

A entrada em Vilar Formoso foi na linha desviada, já 
que na principal estava um Takargo com um par de loco-

motivas (uma verde e uma vermelha, com esta à cabe-
ça), rumo a Espanha. A 5609 toma o lugar da 334.003. 
Saimos com quatro minutos de atraso, pouco antes tinha 
saído o Takargo. 

Na carruagem 19, estavam somente cinco pessoas.  
Ao contrário de outras viagens, nesta, talvez pela dura-
ção da mesma, as pessoas acabam por criar um diálo-

go com o vizinho do lado e por vezes 
continuam com a conversa no bar.

Em Noémi esperamos cinco minu-
tos pelo Internacional 310. Daqui até 
Coimbra, apenas uma pessoa saiu na 
Guarda e três entraram em Mangualde 
onde, à conversa com o revisor, fiquei 
a saber que este era o único comboio 
que servia para apanhar o voo deles 
no aeroporto da Portela. Em Santa 
Comba Dão, uma VCC aguardava a 
nossa passagem para continuar o ser-
viço em plena via em direcção a Mor-
tágua. Nos afrouxamentos de Celorico 
e do Luso, não se vislumbram quais-
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 Trenhotel para Lisboa à direita e um par 
de 253 em manobras à esquerda  Estação de Altsasu

 Sud à espera do Lusitânia na estação de  Medina del Campo, 
com um Takargo rumo a Vigo

Complexo Logistico da Rail Sider em Irún
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quer obras a desenrolarem-se.
Na estação de Coimbra-B desembarcaram uma 

dúzia de pessoas, boa parte delas rumou ao Porto. 
Enquanto isso passou o cimento de Alhandra para 
Leandro. Saimos com três minutos de atraso. Em 
Pombal desembarcaram duas pessoas e três em 
Caxarias. Chegamos ao Entroncamento com três 
minutos de avanço. 

Aqui terminou uma jornada de 32 horas. Nesta 
viagem ficou a ideia de que o caminho-de-ferro es-
panhol está a levar um avanço como nunca visto, 
talvez semelhante à aposta nas auto-estradas na década passa-
da por parte de Portugal. O percurso desde Salamanca até Irún 
está quase todo em obras, seja para troca para travessas bibito-
la, seja electrificação, seja construção de alta velocidade. Exem-
plo disso é o comboio actualmente ganhar tempo em alguns tro-
ços. Até ao final do ano, deverá ser inaugurada a electrificação 
de Salamanca para Medina del Campo, permitindo reduzir ainda 
mais o tempo de viagem.

 Estação de Salamanca

Estação de Ciudad Rodrigo

 Cruzamento de Internacionais em Vilar Formoso

  Chegada do Internacional ao Entroncamento

 Desfiladeiro de Pancorbo
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Ricardo Quinas
paSSageiroS

Ricardo Quinas

inTerCidadeS 522
porTo-CampanHã – liSboa-SanTa apolónia

A ligação Intercidades nº 522 cumpre o trajecto 
entre a estação de Porto-Campanhã e Lisboa-
-Santa Apolónia. É o quarto comboio diário 

entre estas duas cidades, com serviço ainda em outras 
onze paragens intermédias ao longo do seu trajecto.

O 522 data do início dos anos 90, altura em que, 
a cargo das locomotivas 2600, partia pouco após as 11 
horas e chegava a Lisboa pelas 14h35. Foi sensivelmen-
te com esse horário que circulou durante vários anos, 
até aos comboios de pendulação activa tomarem o seu 
canal horário através do renovado serviço Alfa Pendular. 
O 522 foi assim relegado para o início da tarde, com 
partida pelas 15 horas. Em 2007, a expansão do ser-
viço Intercidades significou o seu regresso novamente 
ao período da manhã, com partida pelas 10h50. A partir 
do final de 2014, a marcha 522 tomou por completo o 
canal do Intercidades 524, com partida pelas 12h52 e 
chegada precisamente às 16 horas.

A composição conta normalmente com uma locomo-
tiva 5600 e quatro ou cinco CoRail. Os fins de semana 
e alguns eventos obrigam com alguma frequência à in-
clusão de mais carruagens, podendo alcançar a dezena. 

É também uma das marchas onde, por motivos opera-
cionais, é mais habitual aparecer na frente uma segunda 
locomotiva idêntica. A marcha é tipo 200, assegurando-
-a por regra de forma pontual. Em tracção múltipla este 
comboio fica limitado a 140 km/h por não haver passa-
gem do freio electropneumático entre as locomotivas.

O 522 circula sempre à luz do dia em qualquer 
época do ano e conta com luz favorável na esmagado-
ra maioria do seu percurso. Por circular a meio do dia, 
quando o Sol se encontra mais alto, os melhores resulta-
dos obtêm-se preferencialmente no período do Inverno.

Em setembro de 2014, um 524 em tudo igual ao actual 522, a entrar na estação do Oriente

Partida: 12h52
Chegada: 16h00
Tempo de percurso: 3h08
Distância percorrida: 336,1 km
Tipo de marcha: T-200
Tipo de locomotiva: CP 5600
Regime de frequência: diário
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A 5615 com uma irmã à passagem por Virtudes, Julho de 2014

Nuno Miguel

Outro antigo 524 rumo a sul com a 5617 na frente, na zona de Ovar, Novembro de 2013

Valério Santos

João Joaquim

Mais a norte, em Salreu, Janeiro de 2012

Ricardo Ferreira

Passagem por Avanca, Maio de 2015
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Catalogação de 
fotografias

João Cunha

Classificar um arquivo de fotografias

É um dos problemas clássicos do trainspotting. É relativamente fácil acumular centenas, senão milhares de fo-
tografias nos discos rígidos e clouds, mas pode ser ridiculamente complicado encontrar as fotografias que se 

querem ver quando esse momento chega.

A solução mais fácil é aproveitar a organização por pastas. Há para todos os gostos: quem as arrume por série de 
material, quem as arrume por ponto quilométrico das linhas onde são tiradas, quem as arrume por data ou até por 
tipos de comboio, operadores, e por aí fora.

É bastante possível que uma arrumação simples sirva para a maioria dos casos – o autor arruma por datas porque 
consegue lembrar-se da altura em que tirou as fotografias que quer rever, arruma por localização porque prefere 
fazer pesquisas por local, ou arruma por série porque o que lhe interessa habitualmente é focar-se nas séries e não 
noutros detalhes.

Tal como em quase tudo na vida, a organização de um arquivo de fotografias depende acima de tudo do que o autor 
quiser fazer com ele e da respectiva dimensão. Não existe, neste ponto, uma fórmula certa e uma fórmula errada – o 
que existe é uma linha de raciocínio ou uma forma de arquivar que pode ser replicável na maioria dos casos.

Bases de dados – estruturação de informação sem igual

Já tentei muitas alternativas, desde as mais simples que passavam pela organização por pastas, até ao aproveita-
mento de software especializado para ir classificando as fotografias com tags, de modo a permitir depois procurar 
por tag o que quero encontrar.

A organização por pastas é fundamental, mas se for a única forma de catalogação, é claramente curto. Em colec-
ções de muitas fotografias, rapidamente passam a existir dezenas ou centenas de pastas, com uma profusão brutal 
de dimensões.

Já a utilização de tags em software de fotografia é bastante limitativa. Funciona, a meu ver, para quem tiver poucas 
exigências na catalogação das fotografias. Ou seja, se no total da sua colecção não for necessário adicionar muitas 
tags diferentes.

Ora, no meu caso pessoal, o que eu quero rapidamente procurar na minha colecção são comboios. Não estou muito 
interessado em encontrar fotografias da estação A ou da estação B sem comboio – não estou muito interessado em 
fotografias sem comboios. Para essas, a filosofia de arrumação por pastas chega-me: classifico por data, porque 
gosto de ao abrir uma pasta ter a noção de álbum ou de diário desse dia – ver tudo o que fiz e vi nesse dia. E quero 
manter isso.

Claro que isso complica de forma dramática a pesquisa por fotografias que quero reaver. Onde anda a fotografia 
da 2601 na neve? Como escolher a melhor fotografia entre todos os siderúrgicos fotografados com 251s da Renfe? 
Que comboios já vi eu na Linha do Alentejo?
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São tudo questões que me coloco com regularidade, seja a propósito de querer encontrar algo para ilustrar um arti-
go, ou simplesmente porque quero voltar a ver as fotografias que tirei.

Para associar muitas propriedades distintas a uma fotografia, nada como uma base de dados. Posso criar a estrutu-
ra de dados e das propriedades à medida do que quero ver. Se quero poder encontrar fotografias por unidade, por 
dia, hora, tipo de comboio, etc, esses são dados que vou querer incluir na base de dados.

Não tenham ilusões: se querem catalogação avançada das vossas fotografias, nada poderá substituir a eficiência 
e eficácia de uma base de dados.

Plataformas

Não faltam plataformas para gestão de bases de dados online, embora devam ter algumas preocupações relativa-
mente à segurança dos dados – o normal, nos dias que correm, na nossa vida cibernética.

Por facilidade e porque as funcionalidades pretendidas não justificam outros meios, escolhi o MS Access para criar 
a minha própria base de dados. O Access tem várias vantagens:

•	 Ferramenta sólida, amplamente testada e utilizada, com muitos recursos formativos disponíveis gratuita-
mente na Internet;

•	 Permite conjugar edição visual com edição de código;

•	 É fácil criar interfaces intuitivos e fáceis de utilizar.

É importante dominar os básicos do Access – criação das tabelas, definição das suas chaves primárias, criação de 
querys, ligação entre tabelas, entre outros aspectos.
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Os resultados

Nada como ver o que a utilização de uma base de dados pode permitir na catalogação de fotografias, para vos con-
vencer da bondade desta opção.

A inserção das fotografias

Como o que me interessa é registar os comboios que fotografo em cada localização, anexo na base de dados uma 
fotografia de cada comboio em dada localização. Atente-se no formulário criado.

Por aqui se percebem as propriedades que quero associar a cada fotografia. Todos os dados, com excepção dos nú-
meros de comboio, data e hora, são descritos em tabelas auxiliares – a tabela onde estão registadas as fotografias 
regista então apenas índices. Isto permite evitar duplicação de dados de texto, de mais difícil indexação, e facilita 
muito quer a inserção, quer as pesquisas.

Para preencher os campos da tabela fotografias, basta criar uma combo box com dados relativos às tabelas auxilia-
res onde as descrições estão presentes. Como se pode ver de seguida, os registos em bruto na tabela que armaze-
na as fotografias são menos decifráveis:

As unidades motoras presentes na fotografia são armazenadas numa tabela auxiliar que permite indicar, para cada 
fotografia (através do seu ID único), indicar mais do que uma unidade, especialmente útil para unidades múltiplas 
ou unidades a reboque. O mesmo aplicável aos vagões, informação que quero guardar para poder pesquisar com-
posições com determinado vagão / carruagem incluído, e para automaticamente devolver uma estimativa do com-
primento das composições – dado que gosto de ter para apresentar as fotografias.
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Tabela auxiliar para registo das unidades motoras fotografas:

Por aqui se vê, por exemplo para a fotografia com ID = 1, que existem quatro unidades motoras presentes: a unidade 
27, 37 (que é a titular), 45 e 46. É possível ainda indicar se a indicação do número é genérica (ou seja, unidade não 
identificada, permitindo nesse caso identificar apenas a série a que se refere) e que decoração ostenta (para permitir 
pesquisas por decoração). Quando vemos o que isto significa, no formulário das fotografias, fica mais simples:

Cada unidade está por isso definida numa outra tabela, com os seus dados próprios, que liga ainda a outra, que 
define as características comuns de cada série. O que se quiser guardar é o limite para os dados e tabelas a desen-
volver. Exemplifica-se com os formulários de unidades e séries.

Unidade motora:
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Série:

De notar que no formulário da série, introduzo novamente um sub-formulário exibindo a listagem dos registos de 
locomotivas que partilham o ID da série com o ID da série em visualização no formulário das séries.

De referir que no formulário, para as unidades motoras, apenas necessito de colocar a denominação da locomotiva 
presente (exemplo: “CP 2602”), e o sistema assume de imediato os dados próprios da locomotiva. Necessito depois 
de colocar apenas a sua decoração na fotografia, se trata de uma locomotiva titular ou não, e se a locomotiva está 
de facto identificada ou se é genérica (número não identificado).

Relatórios

A quantidade de informação guardada é o determinante dos relatórios que são possíveis de extrair. Por exemplo, na 
consola da base de dados que criei, tenho a possibilidade de ver as fotografias que foram tiradas no dia actual, em 
outros anos. E devolve no formato que eu considerei relevante para exibir as fotografias.
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Tenho outros de formato similar que permitem ver as fotografias tiradas por série, por unidade, por tipo de comboio 
ou até por datas. É particularmente útil para partilhar com um grupo de amigos a catalogação completa de um dia 
de fotografias, por exemplo.

E se a imaginação já era o limite na criação de propriedades a incluir na base de dados, nos relatórios ainda mais 
o é. Introduzindo datas de revisão associadas às locomotivas, é possível por exemplo uma pesquisa tão complexa 
e específica como:

•	 Há alguma fotografia de uma locomotiva 2600 nos 30 dias seguintes a intervenções em oficina, rebocando 
um comboio de cimento na linha do Norte?

Com a edição visual de querys, nada mais fácil!

As tabelas, respectivas relações e condições (em “criteria”), respondem aos desafios colocados na pesquisa. O 
resultado, com uma restrição adicional ao ano de 2009, devolve o seguinte:
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Clicando nos anexos, é possível obter a imagem. Ou então, guardando esta pesquisa, ainda se pode optar por mon-
tar um relatório com base nesta pesquisa, de modo a exibir as imagens e os dados de forma similar à apresentada 
anteriormente.

As possibilidades são por isso infinitas. Algum trabalho inicial facilita-vos toda e qualquer pesquisa ou catalogação 
daí para a frente – as vantagens são mais incríveis que as mais incríveis vantagens anunciadas num anúncio de 
televendas.

Termino com uma sugestão: um formulário apresentado por defeito ao abrir a base de dados pode facilitar a nave-
gação entre formulários, relatórios e até na inserção das condições sobre as quais formulários e relatórios serão 
apresentados. Fica a ideia!

Exemplo do potencial de associar a 
utilização de um sistema de informação 

geográfica. Cada círculo é um local 
distinto de fotografias
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No ultimo par de anos, a Linha 
do Leste tem apresentado 

poucos motivos que justifiquem uma 
visita. No dia 24 de Setembro de 
2014 foi uma das excepções. Para 
além do Internacional para Badajoz, 
a CP Carga anunciou um especial 
para Elvas, que com os respectivos 
retornos davam quatro marchas da 
parte da manhã. Apesar da primei-
ra marcha (Internacional 41825) ser 
muito madrugadora, as outras três já 
eram a horas decentes.

De madrugada, rumei em direc-
ção ao Leste. A viagem foi feita de-
baixo de um nevoeiro intenso. De 
vez em quando fui verificando o pon-
to da situação sobre as marchas. Se 
o Internacional para Badajoz marca-
va ‘desconhecido’, o que geralmente 
das duas uma: ou já tinha chegado 
ou ia com um atraso enorme. Parti 
do principio que seria a primeira si-
tuação. Quanto ao Especial para El-
vas ainda dava ‘por partir’. O plano 
seria apanhar este comboio ao inicio 
do dia em Santa Eulália e depois 
os retornos um na Mata e outro em 
Chança.

À passagem por Alpalhão parei 
para ver o estado do Ramal de Cá-
ceres, aquele que foi um dos princi-
pais spots desta linha, agora aban-
donada. Antes de retomar a viagem 
consultei o Bitblitz e o resultado teve 
o efeito semelhante a uma agres-
são: o Especial para Elvas tinha sido 
suprimido. Rapidamente cheguei à 
conclusão que iria fazer centenas 

de quilómetros só para fotogra-
far uma marcha. Se para Elvas 
estava suprimido também iriam 
fazer o mesmo ao retorno, ape-
sar de ainda não estar confirma-

do. A minha vontade era voltar para 
trás. Estava visto que o dia ia ser um 
fracasso. Pesquisei por marchas na 
Linha da Beira Baixa, nada de rele-
vante. Para a linha do Norte idem. 
Já que ali estava, aproveitava e foto-
grafava a infraestrutura. Então rumei 
até à antiga estação da Mata, com 
muitas blasfémias pelo meio. 

Se o 41818 não viesse atrasado, 
só às 10h é que ele apareceria. Fal-
tavam ainda três horas. Como já cal-
culava que poderia apanhar ‘secas’, 
fui lendo “As Crónicas do Fogo e do 
Gelo”. De vez em quando ia verifi-
cando o Bitblitz como que à espera 
de um milagre. 

Então ele aconteceu. O Interna-
cional para Badajoz deixou de estar 
‘desconhecido’ e passou a marcar 
mais de 3 horas de atraso. Faltavam 
cerca de 40 minutos para ele apare-
cer. Mata é excelente para apanhar 
marchas vindas do lado de Elvas, 
mas do lado de Abrantes já é pés-
simo. Sem muita margem de ma-
nobra, rumei até à estação vizinha: 
Chança. Aqui esperei cerca de 20 
minutos por ele. Deu para fazer uns 
ensaios de luz que pouca havia no 
meio do nevoeiro, mas que foi levan-
tando gradualmente. 

Com 170 minutos de atraso, a 
passagem de nivel anunciou a apro-
ximação do 41825. O barulho e a 
buzinadelas mais forte que o normal 
intrigaram um pouco, mas estava 

longe de pensar daquilo que ai vi-
nha. A 1945 apareceu a puxar uma 
dúzia de vagões da Fertibéria. Só 
que instantes depois de passar a Al-
shtom, o som voltou a intensificar-se 
e eis que surge à cauda dos vagões 
cisternas a 1904 com contentores 
logo atrás. Esta locomotiva vinha a 
dar tracção pelo meio. Foram vários 
segundos de puro prazer de um nun-
ca mais acabar de comboio.

Para o regresso, a primeira op-
ção foi Mata. Uma longa recta permi-
tia ver os dois comboios juntos, caso 
fosse essa opção para o retorno. A 
não supressão das duas marchas 
não fazia criar grandes espectativas 
quanto a isso.

Ao meio dia e com duas horas 
de atraso passou em direcção ao 
Entroncamento o 41818 com con-
tentores e a 1904 à cabeça. Uma 
hora depois, foi a vez do 98204 pas-
sar com uma hora de atraso e com 
a 1945 a puxar os vagões cisternas. 
Ambos circulavam com um bom rit-
mo, o que excluiu que houvesse 
problemas com alguma locomotiva. 
A junção da ida para Elvas, pode ter 
sido por excesso de carga do com-
boio de contentores que ia enorme e 
para compensar juntaram os dois na 
triagem do Entroncamento.

O objectivo inicial da ‘spotada’ 
era apanhar três comboios e isso foi 
conseguido. Mas ficou marcada por 
ser até agora a única vez que vi um 
mercadorias a ter tracção pelo meio. 
Apesar do ‘stress’ da possibilidade 
do fracasso, valeu bem a pena.

José Sousa

FotograFias que contam Histórias
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Em Abril, a Google teve a excelente iniciativa 
de registar algumas das nossas linhas (Dou-

ro, Norte, Oeste, Sintra, Cascais e Cintura) mas 
devido a um percalço, as linhas do Oeste, Sintra e 
Cascais tiveram de ser registas novamente no mês 
de Julho. Tendo em conta que não tive oportunidade 
de ver e registar o comboio na sua primeira passa-
gem em Abril, não pensei duas vezes e programei 
uma “caça” ao comboio nas linhas de Sintra e Cas-
cais, não só por ser um comboio com uma missão 
especialíssima, mas também pelo facto de ser uma 
composição que apesar de não ter um interesse as-
sim tão grande (vale pela 1400!) é rara de se ver 
nestas duas linhas, pois ambas não têm nenhum 
tráfego regular com locomotiva diesel.

A jornada começa para mim no dia 29 de Julho 
com a chegada do especial procedente das Caldas 
da Rainha ao Cacém, onde teve direito a anúncio 
sonoro da sua chegada.

Aí, o comboio inverteu a marcha para seguir a 
Sintra e nessa curta viagem entre Cacém e Sintra 
o comboio foi a uma velocidade normal com a lo-
comotiva a puxar e não a impelir pois não estava a 
registar o percurso. 

ESPECIAL SOBRE CARRIS

Chegada e manobras na estação do Cacém

Filipe Fernandes
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Chegada a Sintra (onde também teve 
direito a anúncio sonoro da chegada), 
esperou que chegassem e partissem al-
guns suburbanos e seguiu a velocidade 
reduzida em direcção a Campolide, sen-
do que devido à baixa velocidade teve 
de encostar na estação das Mercês para 
ser ultrapassada por dois suburbanos e 
graças a isso ainda consegui registar a 
sua passagem por Massamá e a partir 
daqui não deu para ir atrás da marcha 
porque esta não teve que parar mais.

No dia seguinte, foi a vez da linha 
de Cascais receber as filmagens da 
Google; o Google Train procedente de 
Campolide chegou com algum atraso a 
Alcântara-Terra, mas nada de mais pois 
saiu à tabela de lá para o Cais do Sodré. 
Depois de ter atravessado Alcântara, a 
composição seguiu em velocidade nor-
mal em direcção ao Cais do Sodré para 
aí começar as filmagens até ao seu tér-
minus (Cascais).

Segui no suburbano para Cruz Que-
brada e chegando lá, pouco foi o tem-
po de preparar o enquadramento e tudo 
mais pois o especial já lá vinha, pratica-

Chegada e partida da estação de Sintra

Na estação de 

Alcântara-Terra 

e já depois em 

plena Linha 

de Cascais em 

Alcântara-Mar



44

ComboioS eSpeCiaiS

mente colado ao meu suburbano que tinha paragem em 
todas as estações e apeadeiros.

A seguir à Cruz Quebrada foi tempo de seguir para 
Monte Estoril, pois o especial tinha paragem em Oeiras 
e dava tempo para mais um registo da sua passagem 
e assim foi, mal chegado 
ao Monte Estoril já lá vinha 
o Google Train novamente 
quase “colado” ao meu su-
burbano, tanto é que nem 
tive tempo de escolher um 
melhor ângulo. A seguir foi 
tempo de tomar o suburbano 
de volta a Lisboa, almoçar e 
registar pela última vez esta 
invulgar circulação desta vez 
no Oriente mas aí já não ti-
nha tanto impacto porque 
1400s com plataformas pas-
sam lá durante toda a sema-
na.

Fui sem dúvida um gran-
de jornada e que me deu 
muito gozo pois o panorama 
ferroviário é cada vez mais 

monótono e desinteressante e esta marcha tendo uma 
1400 quebrou a rotina das duas linhas lisboetas mais 
movimentadas do país onde a paisagem ferroviária se 
resume a automotoras.

Cruz Quebrada

Lisboa - Oriente
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FOtOgRAFIAS dOS LEItORES...

Valado dos Frades, Linha do Oeste © Valério dos Santos
São Marinho do Porto, Linha do Oeste © Valério dos Santos

Estoril, Linha de Cascais © José Sousa

Estoril, Linha de Cascais © José Sousa

Monte do Estoril, Linha de Cascais © José Sousa



Festa das Vindimas

Para celebrar as vindimas, nada melhor do que 
conhecer toda a tradição e participar no proces-
so produtivo do vinho na região do Douro. Tem 

garantida uma boa colheita, muito convívio e festa, 
numa viagem deslumbrante entre o Porto e a Régua. 

Programa:

Programa de um dia, com viagem em comboio es-
pecial no percurso Porto Campanhã – Régua e vol-
ta, com partida às 9h00 e regresso pelas 19h25.

Chegada à estação da Régua, transfer até à Quin-
ta de Campanhã, onde será oferecido um Porto de 
Honra, com atuação de rancho folclórico. Segue-se 
uma visita guiada à adega e almoço regional com 
atuação de grupo típico de danças e cantares. De 
tarde, as atividades in-
cluem a possibilidade 
de participação nas fa-
mosas “lagaradas”*. 
No fim do dia, regresso 
à estação da Régua de 
onde sairá o comboio 
especial com destino a 
Porto-Campanhã.

Informações:

   Bilheteiras
   Bilheteira Online
   Linha de Atendimento (707 210 220)
    GruposLC-RG@cp.pt
   Telefone (dias úteis) - 221 052 503 / 505 / 511

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

Venda disponível brevemente.

www.cp.pt/passageiros/pt/

a Festa das Vindimas nos dias 19 e 26 de setembro

eSTação Terminal
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A AMCP, em seguimento do protocolo já existente com a Junta de Freguesia da Vila do Espinhal, vai realizar uma 
exposição de Modelismo Ferroviário, a decorrer de 28 de Agosto a 4 de Outubro de 2015, na Casa do Povo do 
Espinhal. Poderá ser visitada entre 10 e as 19 horas de sexta-feira a segunda-feira (inclusive) e tem como finalidade 
dar a conhecer o mundo ferroviário em miniatura. Vamos ter expostos modelos de comboios Portugueses e não só.

http://www.amcp.pt/
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“Há décadas atrás”

«Diário de Lisboa: 12 de Setembro de 1985»

Prossegue rescaldo do acidente de Alcafache: Mortos talvez mais de 50.

“Cerca de 14 horas depois da colisão frontal entre dois comboios perto de Alcafache, Mangualde, Nelas, 
persistiam dúvidas quanto ao número de vítimas mortais, oscilando entre 50 e 150. As primeiras notícias 
referiam três centenas de mortos e número muito inferior de feridos, mas o médico que coordena no local 
as operações de socorro acentuou que não havia mais de meia centena de vítimas mortais, admitindo como 
máximo dos máximos menos de uma centena de mortos. Outras fontes insistem num número superior de 
vítimas, afirmando que muitos corpos se encontravam ainda no interior das carruagens. 

O acidente ocorreu às 18 e 30, perto de Alcafache, quando o comboio internacional saído do Porto com 
destino a Hendaya (França) colidiu com um comboio regional, com o qual se deveria ter cruzado na estação 
de Nelas, o que não aconteceu devido ao atraso de uma das composições. A CP e o Governo decidiram de 
imediato instaurar inquéritos para apuramento de responsabilidades, prevendo a Secretaria de Estado dos 
Transportes que hoje ao fim-da-tarde seja possível distribuir um relatório preliminar. Alguns cadáveres, um 
deles de uma criança, permaneciam entre os destroços das carruagens ao princípio da manhã de hoje. Ele-
mentos da Cruz Vermelha admitiram no local a possibilidade de poderem ser encontrados outros corpos que 
só ficarão visíveis após a remoção das carruagens. «Há pelo menos cinco corpos visíveis a olho nu, mas é 
muito provável que venham a ser encontrados muitos mais» , sublinharam. A suspeita dos voluntários da Cruz 
Vermelha assenta no facto de pelo menos duas das carruagens envolvidas no acidente terem estado em cha-
mas mais de três horas. «Face a isto —explicaram — é natural que haja corpos praticamente transformados 
em cinzas onde apenas algumas partes do esqueleto possam vir a ser visíveis. 

De acordo com responsáveis da CP não é possível por ora estimar a hora em que a linha férrea ficará de-
sobstruída. A CP fez já deslocar ao local do sinistro uma primeira brigada de socorro que se limitou a rebocar 
para a estação de Nelas o material em condições de circular. Só cerca das 10 horas foi possível fazer chegar 
a Alcafache gruas que permitam remover os destroços das duas composições. 

Erro humano 
O responsável pela desobstrução da linha da Beira Alta, disse hoje que o acidente ferroviário «resultou de 

falha humana nas estações de Nelas, Alcafache e Mangualde». Referiu ter havido erro humano na expedição 
dos dois comboios a partir daquelas estações, dado que foi feita uma alteração de circulação das composi-
ções. Aquele responsável adiantou que foi nomeada uma comissão de inquérito que está já a trabalhar para 
averiguar as circunstâncias do acidente e que a CP colocou à disposição todos os meios disponíveis para 
normalizar a situação. 

Um informador da estação «Coimbra B» disse que o comboio 315, com destino a Vilar Formoso e «cheio 
de emigrantes», partiu do Porto às 15 e 40 e deveria ter-se cruzado em Mangualde às 18 e 30 com a com-
posição 1324, que partiu às 16 e 55 da Guarda com destino a Coimbra. Devido ao atraso do comboio 315, 
o cruzamento foi transferido de Mangualde para Nelas, mas a composição partiu desta estação sem que se 
tivesse cruzado com o comboio 1324, que era uma composição normal, que parava em todas as estações e 
apeadeiros. Assim, as duas composições chocaram de frente entre Mangualde e Nelas, perto da estação de 
Alcafache, a qual, disse à Anop a GNR de Mangualde, encerra às 17 horas. O comboio de emigrantes deve-
ria chegar a Vilar Formoso às 21 horas e a composição normal tinha a chegada prevista para «Coimbra A» 
às 20 e 52. As primeiras equipas de socorros, constituídas por todas as corporações de bombeiros da zona, 
chegaram ao local do acidente pouco após a colisão, e antes do anoitecer foram apoiadas por meios aéreos 
de Viseu e Aveiro. O facto de as carruagens se terem incendiado dificultou a actuação das equipas de socor-
ros. Entre os bombeiros e os médicos, nas proximidades de Moimenta do Dão, como nos hospitais vizinhos, 
encontram-se muitas «caras conhecidas» dos cenários do incêndio que vitimou 14 bombeiros de Armamar, 
há três dias, e de outros sinistros recentes na região. Compartilham um estado de tensão medonha.
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Velocidade 
Elementos da CP presentes em Alcafache afirmaram ontem que na recta onde se deu o embate entre as 

duas composições os comboios costumam circular a grande velocidade. Segundo uma fonte da CP, o com-
boio internacional que saiu de Campanhã transportava no momento da colisão cerca de 450 passageiros. A 
composição tinha largado da estação portuense com cerca de 350 passageiros, na sua maioria emigrantes 
de regresso aos países de acolhimento, tendo recolhido ao longo do caminho cerca de uma centena de pas-
sageiros. Desconhece-se ainda o número de passageiros transportado pelo comboio regional que colidiu com 
a composição internacional em Alcafache. 

Incêndio poderá ter começado na instalação eléctrica
O violento incêndio que deflagrou imediatamente após das duas máquinas, parece ter sido o principal res-

ponsável pelos 40 mortos e 65 feridos (números fornecidos pelo Gabinete Nacional da Cruz Vermelha e pelos 
Serviço de Protecção Civil às 11.00 h da manhã), vítimas do desastre. As carruagens pegaram imediatamente 
fogo, julgando-se que a deflagração tenha tido origem nas ligações eléctricas, que poderão ter atingido eleva-
díssimas potências no momento do embate. O fuel-óleo que servia de combustível às máquinas do combóio 
da Beira Alta e do Internacional, terá sido igualmente responsável pelas proporções que o fogo atingiu e pela 
rapidez com que se propagou. As causas da tragédia estão neste momento a ser averiguadas por uma comis-
são de inquérito nomeada pela CP, mas fonte oficial da companhia disse ao «DL», desconhecer-se ainda a 
data previsível da apresentação das suas conclusões. «Há que ouvir muita gente e analisar todos os registos 
relacionados com ambos os combóios», sublinhou o mesmo informador. 

Todas as fontes coincidem, entretanto, ao atribuir o desastre a uma falha humana que poderá envolver um 
ou ambos os maquinistas, ou os chefes das estações de Nelas, Mangualde e AIcafache. O testemunho dos 
maquinistas e dos seus ajudantes não poderá ajudar a esclarecer o sucedido, visto que todos faleceram no 
desastre. Quanto aos três revisores que seguiam nas carruagens, dois sobreviveram e o outro é dado como 
desaparecido até ao momento. Aparentemente, a falha humana terá a ver com o facto de um dos comboios 
ter avançado indevidamente, quando devia ter esperado pela chegada do outro na estação de cruzamento. 
Visto que a linha da Beira Alta é de via única, os cruzamentos de comboios fazem-se sempre nas estações 
onde existem vias de garagem, para que um deles aguarde a passagem do outro. No caso presente, o cru-
zamento é feito normalmente em Mangualde. Dado o atraso de cerca de 17 minutos com que circulava o 
internacional, saído do Porto às 15.40 h, o maquinista do regional da Beira, que tinha saído da Guarda para 
Coimbra às 16.55 h, terá recebido ordem em Mangualde para seguir em direcção a Nelas, onde se efectuaria 
o cruzamento. O maquinista do internacional, entretanto chegado a esta última estação, não terá recebido, 
ou terá desrespeitado, a ordem de esperar pelo comboio da Beira, 
e seguiu ao encontro do desastre, que se verificou um quilóme-
tro depois da estação de Alcafache, única existente entre Nelas e 
Mangualde. Segundo algumas informações, o chefe da estação de 
Nelas terá ordenado ao maquinista que seguisse para Mangualde. 
Tudo está agora em saber se a esta estação não chegou a indi-
cação de que o cruzamento tinha sido transferido para Nelas ou 
se a falha humana se verificou na tomada de medidas correspon-
dentes a esta alteração. Em princípio, esta questão será de fácil 
esclarecimento visto que sempre que se verifica uma alteração à 
marcha habitual dos comboios (caso da mudança do cruzamento 
de Mangualde para Nelas) ambos os chefes das estações envolvi-
das têm a obrigação de entregar aos maquinistas uma guia escri-
ta e assinada de onde consta a nova ordem. Este procedimento, 
sujeito ao aparecimento de «falhas humanas» de consequências 
trágicas, resulta do facto de a linha ser de via única e, sobretudo 
de não haver sinalização automática. As informações relativas à 
circulação ferroviária são transmitidas de estação em estação por 
via telefónica e os maquinistas nem sequer estão ligados às esta-
ções por rádio.”
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«Diário de Lisboa: 13 de Setembro de 1985»

Um autêntico forno crematório com total de mortos por determinar.

“Um autêntico forno crematório com total de mortos por determinar
O número de mortos do choque de dois comboios em Moimenta do Dão-Alcafache, em Mangualde, é segu-

ramente superior aos 49 que têm vindo a ser referidos a partir de dados recolhidos pelo Centro Regional de 
Segurança Social de Viseu. Disso estão convencidos quer os Bombeiros Voluntários de Mangualde quer os 
de Nelas, que esta manhã continuavam a desobstrução da via férrea. Na linha da Beira Alta, aquela em que 
ocorreu porventura o mais mortal de todos os sinistros da história da CP (tudo aponta para que o número de 
vítimas venha a ser infelizmente superior ao desastre de Custoias de 26 de Julho de 1964, em que pereceram 
60 pessoas), circulam já comboios, com transbordo em Nelas e Mangualde, uma vez que no local do acidente 
(Moimenta do Dão / Alcafache), elementos dos B.V. e da Via e Obras da CP tentavam esta manhã remover 
um vagão da « Wasteels» (vagão— «couchette») encavalitado na linha e a máquina do comboio regional, 
antes de alinharem os carris ao longo de cerca de oitenta metros. Aliás, as consequências do grave acidente, 
para além dos mortos e dos feridos, estão patentes numa área de oito mil metros quadrados: os 80 da via 
torcida e desconjuntada e os 50 de cada lado da via em que se amontoam destroços, escombros, restos de 
carruagens, a máquina (desfeita) do comboio internacional e as duas partes em que se fragmentou a do «re-
gional». Duas carruagens do comboio «internacional» chegaram a atingir 600 graus de temperatura, tornando 
impossível, durante horas, qualquer tentativa dos bombeiros para nela entrarem, nem mesmo depois de um 
avião da pista de Viseu aí ter derramdo quilos de neve carbónica. Seis explosões registaram essas duas 
carruagens, por cima do combustível de uma das máquinas do acidente. 

Bombeiros fizeram desinfecção esta manhã 
Ao mesmo tempo que duas gruas da CP tentavam remover o que resta dos dois comboios e a circulação 

da linha da Beira Alta se faz (a pedido, esta manhã, dos bombeiros) com transbordo de passageiros entre 
Nelas e Mangualde, procedeu-se entretanto a uma desinfecção no local do acidente. Para além de estarem a 
desobstruir a via e a cortarem carruagens, auxiliados pela Cruz Vermelha Portuguesa, os bombeiros fizeram, 
até ao princípio de tarde, o «rescaldo» da zona do acidente. A via entre Nelas e Mangualde está praticamente 
desobstruída e já ontem passou nela o «Sud Express». 

Um milhão de contos de prejuízos:  Relatório indica “falha humana”!!
O relatório preliminar do acidente ferroviário de Alcafache-Moimenta do Dão atribui o choque a «falha hu-

mana», por ter sido permitida a partida das composições, no mesmo instante, pelas estações de Nelas e/ou 
Alcafache, local do acidente. De acordo com o relatório, permitiu-se a partida de dois comboios no mesmo 
instante, das duas estações em sentido oposto, sem que estivessem reunidas as condições regulamentares 
exigidas para a sua circulação e segurança. Sobre as «falhas humanas» que estiveram na origem do aciden-
te, a Comissão de Inquérito da CP afirma a sua convicção de que tiveram origem nas estações de Nelas e/ou 
Alcafache, se bem que nesta última localidade nos tenham acentuado ser vulgar a estação fechar às 17 ho-
ras... O relatório refere que os comboios 1324 e 315 de quarta-feira chocaram de frente, entre as estações de 
Nelas e Alcafache. O primeiro era constituído por uma locomotiva, furgão e três carruagens (comboio regio-
nal) e, o segundo, por uma máquina, três vagões «couchetes», quatro carruagens e um vagão de bagagens. 
Se o prejuízo moral, o maior até hoje na história da CP, é incalculável, os prejuízos materiais da empresa 
elevam-se a um milhão de contos. A CP anunciou, entretanto, sem falar ainda em indemnizações (e sempre 
que um acidente acontece, nunca fala disso), que «vai pagar integralmente todas as despesas relacionadas 
com os funerais das vítimas.”
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«Diário de Lisboa: 14 de Setembro de 1985»

Tragédia de Alcafache: número de mortos vai subir. Difícil dar nome a muitas vítimas. 
Polémica à volta dos restos dos corpos ontem enterrados.

“O director do Instituto de Medicina Legal de Lisboa não apoia a decisão tomada pelo juiz e o Procurador 
da República da comarca de Mangualde, em cujo cemitério foram ontem sepultados restos de corpos huma-
nos em oito urnas. Na opinião de um funcionário do tribunal da comarca, os restos «não eram cabeças nem 
braços». O médico que procedeu a algumas autópsias no Hospital de Mangualde, a cuja fase inicial assistiu a 
reportagem do «DL» admitiu que «as oito urnas não correspondem de forma alguma a oito corpos, mas, sim, 
a mais pessoas que aquelas que seria de supor». É por isso cada vez mais fácil deduzir que o número de 
mortos é de longe superior ao revelado até agora: apenas 49. De resto, o «DL» adiantou logo no primeiro dia 
após o acidente, com base em contactos estabelecidos em alguns dos hospitais da zona e consultas a peritos 
na matéria, que esse número poderia oscilar entre os 60 e os 80 mortos. Mas nada nem ninguém nos garante, 
face aos 64 desaparecidos, que venha, inclusive, a ser superior. Entretanto, há já 18 cadáveres identificados, 
quatro dos quais funcionários da própria CP, que se ocupou aleatoriamente deste aspecto. 

Carruagem por pesquisar 
É possível que alguns dos 64 passageiros dos dois comboios dados por desaparecidos estejam — os 

seus restos mortais, obviamente — numa carruagem do comboio internacional que ainda está por pesquisar 
completamente, no local do sinistro, enquanto o «Sud Ex-press» e o «Regional» que faz o serviço entre a 
Guarda e Coimbra e vice-versa, passam com cautelas, entre Nelas e Mangualdade, sobretudo em Alcafache/
Moimenta do Dão. Um informador da CP adiantou ao «DL» que, apesar do acidente e, naturalmente, das 
consequências que uma tragédia destas tem no espírito das pessoas, os comboios «internacionais» têm 
circulado com lotação praticamente esgotada, isto é, não houve qualquer reacção negativa por parte dos 
acostumados (e não só) utentes da CP, até porque um desastre destas proporções só acontece (em cada 
linha) uma vez na vida.”

«Diário de Lisboa: 16 de Setembro de 1985»

Margem de erro corrigida: Não morreram mais de 85 pessoas em Alcafache.

“O número total de mortos da tragédia de Alcafache/Moimenta do Dão, deverá ser superior a 85, se bem 
que até ao momento haja apenas 52 óbitos, confirmados. Não há nada de concreto que indique que a tra-
gédia possa aingir cem mortos, segundo fontes do Centro Regional de Segurança Social de Viseu. É muito 
provável que as autoridades procedam no decurso desta semana, a um balanço minimamente rigoroso da 
extensão da tragédia, dadas as dúvidas que aos mais diversos níveis se têm levantado. Contas bem feitas, 
ou pelo menos assim consideradas, apontam para um número total de mortos variando entre 80 e 85, a não 
ser que o número de crianças que viajavam nos dois comboios, o «315» e o «1324, sem bilhete (logo, sem 
qualquer controlo), seja superior ao que consta dos cálculos da CP. Refere-se aqui este aspecto uma vez que 
às ordens do juiz e do Procurador da República na comarca de Mangualde, com a complacência do delegado 
de saúde local, vêm sendo sepultados restos mortais em urnas que não se sabe se correspondem a um, se 
a dois ou mais passageiros, dos comboios envolvidos. Isso aconteceu na passada sexta-feira e esta manhã, 
muito embora tal operação de há dias tenha suscitado várias reacções e o princípio de uma polémica que 
os próximos dias poderão reacender. Há por enquanto 52 óbitos confirmados e apenas dezoito cadáveres 
identificados. O rol dos desaparecidos desceu automaticamente de 64 para 61 com o aumento do número 
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de óbitos confirmados, sem influenciar no total das vítimas por identificar, que é de 18. Ora se há 43 cadáve-
res por identificar, e 61 desaparecidos, haverá quem ligue as coisas e confronte números, a ponto de poder 
garantir que tragédia de Alcafache/Moimenta do Dão não terá provocado mais que 85 vítimas mortais. As 
contas são feitas desta forma: há 52 mortos confirmados, dos quais apenas 18 identificados. Logo, há 34 por 
identificar. Estes poderão ser deduzidos ao número dos desaparecidos. Nestes continuam 27 por localizar, 
mas que decerto — mais que certo —que muitos deles fazem parte dos restos e pedaços calcinados que tem 
sido sepultados, alguns esta manhã, sem qualquer controlo nem sentido ao cemitério de Mangualde. Quer 
isto dizer, que o número de vítimas, a confirmarem-se todos estes números e contas, ascenderá pelo menos, 
a 79. 52 de óbitos confirmados (entre eles 34 por identificar) e 27 dos 61 desaparecidos (porque 34 fazem 
parte dos cadáveres por identificar). Os bombeiros continuam a defender que o número de mortos é superior 
a cem, se bem que sem convicção numérica. Baseiam-se eles no facto de muitas pessoas continuarem a 
ser procuradas por familiares, nos restos calcinados das carruagens. Tal opinião é por igual sustentada pelo 
escrivão do Tribunal de Mangualde e pelo médico que fez as autópsias dos restos humanos. Afirmam tam-
bém que «os restos humanos encontrados e já enterrados em várias urnas, correspondem a mais que ao 
número de caixões em que foram sepultados». E, claro, os inúmeros brinquedos, biberões, calçado, bonecos, 
revistas infantis e roupas encontradas depois da colisão, fazem supor que o número de crianças com menos 
de quatro anos, sem bilhete (meio), aumente o número de passageiros controlados pela CP e que seria, nos 
dois comboios, de 378.” 

«Diário de Lisboa: 21 de Setembro de 1985»

Inquérito concluído: Culpas de Alcideche para quatro trabalhadores.

“O relatório sobre o acidente ferroviáio de Alcafache/Moimenta do Dão conclui pela responsabilidade de 
quatro trabalhadores, três homens e uma mulher (guarda da passagem de nível), aos quais vão ser instau-
rados processos disciplinares. O documento deverá ser segunda-feira apresentado oficialmente, se bem que 
já seja do conhecimento público. A Comissão de Inquérito mandatada pela CP apurou haver quatro (presu-
míveis) culpados na base do acidente. O Conselho de Gerência da CP concordou com o relatório daquela 
comissão. Segundo esta, os responsáveis directos pelo acidente ferroviário de Alcafache/Moimenta do Dão, 
são: José Coelho, chefe de estação de Nelas, José Fernandes de Sousa, factor em serviço na estação de 
Alcafache, Diamantino Ferreira da Costa, regulador do posto de Coimbra-B, e Ana Pais de Matos, guarda de 
passagem de nível. Os dois primeiros, de acordo com o relatório apresentado ao Executivo, são responsabili-
zados pelo «não cumprimento da regulamentação em vigor» originando «o acidente e os seus consequentes 
danos materiais e humanos». O regulador do posto de Coimbra-B, Diamantino Ferreira da Costa, é respon-
sabilizado por «não ter cumprido disposições regulamentares, tendo contribuído para o não estabelecimento 
correcto do novo local de cruzamento». Ana Pais de Matos, guarda de passagem de nível, é responsabilizada 
no relatório porque, «na base das informações que tinha das estações de Nelas e Magnualde, deveria ter feito 
sinal de paragem ao comboio n.° 315» , o «internacional» que havia partido do Porto. 

Os números do inquérito
O relatório sublinha nas conclusões que «o envolvimento simultâneo de quatro agentes num mesmo aci-

dente não pode deixar de se considerar anómalo e extremamente grave». O número de mortos confirmados, 
apontado no relatório, é de 37, 12 dos quais identificados e 25 por identificar. Neste último grupo, oito foram 
de Mangualde para Coimbra, três de Mangualde para o Porto e 14 de Viseu para o Porto. Os funerais feitos, 
segundo o mesmo documento, foram 11 a partir de Mangualde e um de Viseu. O número de feridos «ronda os 
170», de acordo com o relatório da comissão de inquérito. No documento referido consta ainda que a lotação 
do comboio «315» de acordo com depoiamento de revisores, se situava entre os 300 e os 320 passageiros, 
enquanto no comboio «1324» (até Mangualde) esse número se situava entre os 30 e os 40, o que dá um total 
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entre 330 a 360 passageiros. 
Comando e controlo: acção humana a 80% 
O relatório da CP sobre a rede ferroviária portuguesa revela que o comando e controlo da sua circulação 

assentam na acção humana em cerca de 80 por cento. Este relatório foi pedido pelo Primeiro-Ministro com 
urgência, imediatamente após o desastre ferroviário de Alcafache, tendo sido quinta-feira entregue ao Execu-
tivo. Outro aspecto que afecta negativamente a produção ferroviária, segundo a CP, é o facto de os traçados 
ferroviários serem basicamente «idênticos aos da construção inicial do caminho-de-ferro, com numerosas 
passagens de nível». A CP considera ainda que o sistema de sinalização utilizado, em termos gerais, «é o 
mais elementar existente no domínio da segurança» pois data do princípio do século. «O sistema de teleco-
municações existente é de um modo geral insuficiente, obsoleto e de reduzida fiabilidade» — diz o relatório. 
Quanto aos sistemas de comando e controlo da circulação, os autores do relatório da CP consideram-nos de 
«concepção antiquada e exclusivamente baseados na acção humana em cerca de 80 por cento da rede». O 
parque de locomotivas e vagões, por outro lado, é considerado «insuficiente e com idade média elevada». 
O relatório da CP admite que «este 
diagnóstico espelha bem uma situa-
ção de grande atraso tecnológica», 
pois utiliza «sistemas que, nas redes 
dos países desenvolvidos, foram há 
muito substituídos por outros de mui-
to maior operacionalidade.”
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“Há décadas atrás”

«Diário de Lisboa: 22 de Agosto de 1965»

O desastre ferroviário que se verificou esta madrugada no Vale de Santarém.

“Santarém, 22 – Causou natural alarme nesta cidade o acidente ferroviário hoje registado cerca das 8 e 30 
perto da estação de Vale de Santarém e ocasionado pelo choque violento de dois comboios de passageiros. 
Houve panico e dezena e meia de feridos entre os passageiros. A cidade foi alertada pelos respectivos toques 
das sirenes dos bombeiros, pelo que em breve se divulgou a noticia do triste acontecimento.

O desastre verificou-se ao quilometro 65.039, onde se encontrava estacionado o comboio nº 1011, que 
tendo saido da estação de Santa Apolónia às 23.15, se dirigia para a Pampilhosa. O comboio seguia com oito 
minutos de atraso, por causa de paragens extraordinárias em Vila Franca de Xira e Setil, devido ao grande 
movimento de passageiros. 

Inesperadamente o comboio estacionado foi abalroado pelo «Ibéria Expresso» que saira da estação de 
Santa Apolónia às 23 e 23 com destino a Fuentes de Onoro. Embora a CP vá apurar as responsabilidades 
do sinistro, segundo declarações obtidas no local, o maquinista do «Ibéria Expresso» prosseguia na marcha 
apesar dos sinais para abrandar e parar. Segundo declarou o condutor de 2ª classe o acidente ficou a dever-
-se ao maquinista daquela composição, pois, tendo passado o sinal permissivo, quando este se encontrava 
já amarelo fixo continuou a marcha ainda que moderada, o mesmo acontecendo depois de encontrar fechado 
o sinal principal na estação do Vale de Santarém. 

Por consequência a maquina «BoBo» nº 2564 foi embater na carruagem WirSC n.» 2025 do comboio 
estacionado. O próprio fogueiro do «Ibéria Expresso» concretizou também que os dois sinais estavam efecti-
vamente «amarelos», tendo, no entanto, o maquinista prosseguido a marcha cautelosamente, por não supor 
que á sua frente se encontrava estacionado o comboio que saíra de Santa Apolónia, 8 minutos antes daquele. 
Foi, no entanto, a redução da marcha que evitou que o acidente tivesse muito mais grave consequências, 
pois só descarrilaram completamente o furgão e duas carruagens do «Ibéria».

A linha ascendente ficou obstruida, pelo que a circulação dos combois passou a fazer-se pela linha descen-
dente com os inevitáveis atrasos. 

Ao local do desastre afluíram muitos automóveis particulares, viaturas e ambulancias dos bombeiros, não 
só de Santarém como do Cartaxo, com o desejo de prestarem assistência aos feridos, que foram tratados no 
hospital desta cidade e depois seguiram viagem. 

Está, porém, gravemente ferido o maquinista da «BoBo» que ficara entalado entre a amálgama de ferros 
torcidos. Houve que serrar ferros para o libertar, após o que o médico do hospital desta cidade, com a utili-
zação de uma gravata tratou de fazer deter o mais possível a grande hemorragia da perna direita do infeliz 
maquinista, gravemente esfacelada. Foi um trabalho penoso, que decorreu á luz de archotes, empunhados 
por populares. 

O ferido foi, depois conduzido, sem perda de tempo, para o hospital desta cidade, onde teve de ser operado 
de urgência ás 4 e 30. A intervenção cirurgica decorreu satisfatóriamente, pelo que há esperanças de o salvar. 

Equipas de pessoal de via e óbras da C.P. procedem a trabalhos de carrilamento das carruagens do «Ibéria 
Expresso», tarefas que se espera estejam concluídas ainda hoje, ao fim da tarde. Por este motivo, a circu-
lação de comboios continua a fazer-se no local do desastre por via unica, o que necessáriamente provoca 
atrasos, embora ligeiros, nos comboios.“
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anTeS & depoiS

neSTa edição apreSenTamoS qUaTro imagenS 
da eSTação de alvega-orTiga e doS SeUS 

arredoreS SeparadaS por maiS de 30 anoS.  
o maTerial CirCUlanTe SoFre mUdançaS 
SigniFiCaTivaS, paSSando doS TradiCionaiS 
ComboioS TraCionadoS por loComoTivaS 
a dieSel Com CarrUagenS para aS agora 
HabiTUaiS aUTomoToraS da Série 2240.
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2008 © João Marques

alvega - orTiga, 
linHa da beira baixa
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Também a nível de via aS diFerençaS São 
evidenTeS, Com o Fim daS TraveSSaS de 
madeira e a exiSTênCia de CaTenária.

no enTanTo oUTro pormenor Se deSTaCa, 
qUe é a exiSTênCia daS CHaminéS da CenTral 
do pego, qUe FaZem parTe da paiSagem doS 

diaS de Hoje.



No próximo mês vamos ter uma edição 
dedicada ao Trainspotting


