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Editorial

Ricardo Quinas

Durante	décadas	o	investimento	no	transporte	fer-
roviário em Portugal ocorreu impulsionado por cir-
cunstâncias mais ou menos pertinentes da época 

em	que	vivíamos.	O	tremendo	acidente	de	Alcafache	alertou-
-nos	para	a	necessidade	de	modernização	de	uma	ferrovia	de-
crépita, conduzindo-nos aos primeiros grandes planos de re-
novação e modernização de linhas como a Beira Alta e a Linha 
do Norte. Um evento desportivo como o Euro 2004 alastrou o 
sentido de renovação e modernização às regiões meridionais 
do país, que viviam até à data numa realidade completamente 
distinta. Na cidade de Espinho, alguém se lembrou que a Linha 
do	Norte	 era	 uma	 barreira	 indesejável	 e	 forçaram	 ao	 enter-
ramento	da	linha.	Até	as	preferências	políticas	tiveram	o	seu	
papel, como na ligação do ex-Primeiro Ministro José Sócrates 
à zona da Covilhã e por conseguinte aos investimentos que 
realizou na Linha da Beira Baixa. 

Apesar	de	francas	melhorias	em	diversos	aspectos,	certo	
é	que	ao	fim	de	quase	30	anos	desta	amálgama	de	grandes	
investimentos,	 estes	 foram	 incapazes	 de	 produzir	 uma	 rede	
ferroviária	competitiva	e	à	altura	do	que	passageiros	e	empre-
sas exigem no século XXI. 

Após atravessarmos os solavancos da crise dos últimos 
anos, a opinião pública passou a escrutinar melhor os inves-
timentos públicos. Os contribuintes exigem agora mais ga-
rantias de que o seu dinheiro é distribuído por investimentos 
comprovadamente	 benéficos	 para	 o	 país.	 O	 poder	 político	
necessariamente	 teve	que	correr	atrás	desse	objectivo	e	 foi,	
diga-se que bem, à procura junto de técnicos e empresas dos 
motivos	que	tornavam	a	nossa	rede	ferroviária	tão	ineficiente.

Ao	nível	do	transporte	de	mercadorias	o	trabalho	foi	muito	
bem realizado. Temos hoje elencados publicamente todos os 
grandes constrangimentos estruturais da nossa rede – capaci-

dade, cargas rebocáveis, interoperabilidade e, a médio/longo-
-prazo, a bitola. 

Já quanto ao transporte de passageiros, um quadro co-
munitário de apoio direccionado sobretudo para o transporte 
de	mercadorias	e	provavelmente	a	dificuldade	acrescida	em	
justificar	junto	da	opinião	pública	a	pertinência	económica	dos	
investimentos nesta área (os anos de discussão em torno da 
alta velocidade deixaram marcas...), manteve esta vertente do 
transporte	ferroviário	na	penúmbra	em	que	vive	há	décadas.	
Não	sabemos	o	que	falta	nem	tão	pouco	sabemos	que	solu-
ções são necessárias. 

Costuma-se dizer e com razão que o primeiro passo para 
curar um mal é encontrar a sua causa. Portanto, tendo nós 
identificadas	as	deficiências	da	nossa	rede	para	o	transporte	
de	mercadorias,	as	intervenções	que	estamos	a	fazer	actual-
mente	e	a	planear	nos	próximos	anos	já	não	sofrem	de	qual-
quer um dos males antigos, certo? Em teoria, sim. Na prática... 
errado. 

Mas	então,	o	que	continua	a	falhar?	Por	que	é	que	esta-
mos em 2016 a instalar travessas bibloco na Linha do Norte, 
quando	esta	linha	faz	parte	do	nosso	corredor	de	mercadorias	
mais importante de ligação à Europa e um dos objectivos men-
cionados,	por	exemplo,	numa	apresentação	da	Infraestruturas	
de	Portugal	dada	pelo	próprio	António	Ramalho	no	final	do	ano	
passado, é a “Instalação de um sistema que acomode dupla 
bitola sem disrupção”? Por que é que nos preparamos para 
renovar a Linha do Minho e, pior ainda, a Linha da Beira Alta, 
sem	correcção	de	rampas,	quando	outro	dos	objectivos	referi-
dos no mesmo documento é “Carga rebocável de 1400 tone-
ladas em tracção simples”? São perguntas que deixo no ar.

Entretanto nesta edição da Trainspotter viramos a agulha 
para o Ramal de Aljustrel e percorremo-lo passo a passo, ob-

servando todos os detalhes interessantes que 
vão aparecendo ao longo da linha. Realizamos 
também uma abordagem histórica e técnica às 
minas	de	Aljustrel	e	ao	respectivo	ramal	ferrovi-
ário que em tempos pretendia dar escoamento 
ao minério.

Destacamos ainda as a movimentação do 
Drewry e de três locomotivas a vapor que se 
encontravam na Fernave para o Museu Nacio-
nal Ferroviário, que tivemos o prazer de acom-
panhar	de	perto	tanto	quanto	nos	foi	possível.	
Um bem haja a todos, quer a título particular, 
quer a título empresarial, que tornaram possível 
que	o	nosso	museu	ficasse	mais	rico!

Pedro André

Antiga PN do Ramal de Aljustrel
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Comboio Correio

CP prevê iniciar renovação de 
carruagens Sorefame
A CP prevê renovar 25 carruagens 

Sorefame	para	serviços	Intercidades	e	
Charters ao longo dos próximos anos. 

Com	 o	 afastamento	 pelo	 menos	 temporário	
da hipótese de aluguer de material circulante 
mais recente a Espanha, a empresa optou 
por	reforçar	o	parque	do	serviço	Intercidades	
com mais carruagens, aproveitando um lote de 
carruagens	de	fabrico	Sorefame	mantidas	em	
bom estado no depósito de Contumil.

No dia 13 de Agosto, uma carruagem da 
série 85-40 (1ª classe compartimentos + bar) e 
uma	da	série	22-40	(2ª	classe	salão)	foram	já	
deslocadas para o Entroncamento a reboque 
de um comboio Intercidades. A intenção 
de renovação das carruagens já havia sido 
confirmada	 numa	 recente	 conferência	 no	
Porto por um alto dirigente da CP.

Construídas na década de 60 e 70, as carruagens que 
vão	ser	renovadas	foram	submetidas	a	uma	validação	
prévia da sua condição estrutural e mais testes estão 
agora a ser realizados no Entroncamento, já que 
após renovação irão passar a circular a 200 km/h – 
de	 origem,	 estas	 carruagens	 foram	 fabricadas	 para	
velocidades máximas de 140 km/h. Todo o interior será 
removido	 tal	 e	 qual	 como	 foi	 feito	 nas	 45	 carruagens	
Sorefame	modernizadas	na	década	de	1990.	Além	do	
acrescido	 conforto	 dos	 lugares	 a	 renovação	 incluirá	
também instalação de ar condicionado. Os bogies serão 
trocados por bogies Y32, semelhantes aos que equipam 
as	carruagens	Sorefame	modernizadas	e	as	carruagens	
Corail.

A	maior	prioridade	da	CP	é	a	de	melhorar	o	conforto	
em ligações Intercidades como Lisboa – Covilhã (hoje 
em dia servidas por automotoras da série 2240) e 
aumentar a capacidade de resposta,num ano que está a 
ficar	marcado	pela	total	saturação	dos	seus	serviços	de	
Longo Curso. Prevê-se também que estas carruagens 
venham	 a	 reforçar	 as	 circulações	 com	 máquina	 e	
carruagens nas linhas do Douro e Minho nos períodos 
de	 verão.	 As	 futuras	 eletrificações	 poderão	 também	
significar	uma	expansão	da	rede	Intercidades	que	assim	
necessitará de mais composições.

As 25 carruagens renovadas somar-se-ão então às 
57 carruagens de tipo Corail e 45 carruagens de tipo 
Sorefame	já	em	serviço	na	rede	Intercidades,	elevando	
o parque de carruagens para 127 veículos.

Contumil © Pedro Mêda

Takargo e Comsa vão reforçar frota com mais locomotivas

A Ibercargo, empresa que junta 
Takargo e Comsa na operação 
de	 tráfegos	 de	 mercadorias	

entre Portugal e Espanha, anunciou a 
aquisição via contrato operacional de 
duas novas locomotivas diesel de tipo 
Euro	 4000,	 fabricadas	 pela	 fábrica	 de	
Valência da Stadler (ex-Vossloh).

Estas locomotivas diesel com um 
motor de 16 cilindros e mais de 4.000cv 
de	potência	juntam-se	à	frota	já	operada	
por Takargo e Comsa e pretende 
dar	 resposta	 ao	 aumento	 de	 tráfego	
verificado	 nos	 dois	 lados	 da	 fronteira.	

As duas locomotivas entrarão ao 
serviço entre Maio e Junho de 2017, de 
acordo com a Transportes em Revista.

As novas locomotivas serão 
interoperáveis e equipadas com os 
sistemas de segurança obrigatórios em 
Portugal e em Espanha, como Convel 
e ASFA.

Este investimento orçado em 8 
milhões de Euros ao longo de cinco 
anos	 é	 feito	 junto	 da	 Angel	 Trains,	
sociedade locatária de locomotivas que 
também	 fornecerá	 modelo	 idêntico	 à	
Medrail/Medlog.

Linha de Leixões © Nuno Magalhães
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Comboio Correio

Falta de material na Linha do Douro
Estes meses de verão estão a 

ser complicados para a Linha 
do	 Douro.	 Devido	 à	 falta	 de	

material circulante, a CP admitiu recen-
temente em comunicado que não tem 
conseguido responder à procura que 
tem crescido continuamente nesta linha 
durante os últimos anos. As principais 
razões do sucedido estão no atraso da 
entrega das novas automotoras 592.2 
da	Renfe	à	CP,	o	que	tem	levado	a	fre-
quentes supressões e sobrelotação dos 
comboios.

Vários autarcas do Douro e operado-
res	 turísticos	fluviais	 têm	reclamado	as	
condições	que	a	CP	 tem	oferecido	na-
quela linha, reivindicando um serviço 
público de maior qualidade. Além das 
supressões e sobrelotação dos com-
boios, a CP, uma vez obrigada a manter o parque dis-
ponível praticamente todo em operação, tem condicio-
nadas as condições de limpeza e mecânica do material 
disponível, como por exemplo a circulação de unidades 
grafitadas	e	muitas	vezes	com	ar-condicionado	avaria-
do.

No início do verão, a empresa considerou reativar 
carruagens	Sorefame	para	responder	a	estes	picos	de	

procura, mas por condicionantes deste material da dé-
cada de 60/70 e no preço da sua reativação, a decisão 
acabou por não avançar. Para atenuar o problema, a 
CP tem recorrido a algumas composições de máquina 
e carruagens do serviço Intercidades, mas também aqui 
tem	estado	 limitada	 pela	 falta	 destas	mesmas	 carrua-
gens.	Com	a	renovação	de	Sorefames	previstas	e	a	en-
trega dos 592.2 restantes, a empresa espera assim não 
repetir o sucedido no próximo ano.

Marco de Canaveses © Ricardo Ferreira

Takargo e Comsa vão reforçar frota com mais locomotivas

Linha do Tua disse  adeus  à rede 
ferroviária

A Linha	do	Tua	foi	oficialmente	desclassificada	e	removida	 da	 rede	 ferroviária	 nacional.	 Agora,	
o troço que sobreviverá entre Mirandela e a 

Brunheda será operada e mantida pela Douro Azul, 
financiada	 inicialmente	 pela	 EDP,	 a	 detentora	 da	
barragem	da	foz	do	Rio	Tua.

Com a publicação em Diário da República de uma 
decisão governamental de 28 de Julho, acaba a 
integração desta linha na rede nacional depois de 
décadas de agonia e amputações sucessivas, a última 
da qual entre Tua e Brunheda, por submersão da via 
devido à nova barragem.

A	compensação	possível	 terá	a	 forma	de	uma	nova	
operação	 ferroviária	 entre	Brunheda	 e	Mirandela,	 que	
assumirá ao mesmo tempo um carácter turístico e de 
serviço	 público.	Apesar	 de	 desclassificados,	 todos	 os	
terrenos e imóveis continuam a pertencer ao Domínio 
Público Ferroviário e são por isso inalienáveis. Será a 

Infraestruturas	 de	 Portugal,	 por	 isso,	 a	 contratualizar	
com a nova entidade a exploração e manutenção do 
conjunto	de	infraestruturas	existentes	na	linha	do	Tua.

Brunheda, 2008 © Pedro André
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Drewly foi transportado para o MNF
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O locotractor Drewry 
abandonou no passado 
dia 10 de Agosto o 

parque	 oficinal	 de	 Guifões,	 como	
previsto. Na sequência de uma 
inédita iniciativa de crowdfunding 
o Museu Nacional Ferroviário 
reuniu as verbas necessárias à 
contratação do transporte especial 
deste exemplar único da série 1000 
da CP para o Entroncamento.

Após ter sido deslocado do 
interior	 da	 nave	 oficinal	 onde	 se	
encontrava resguardado há alguns 
anos,	 o	 locotractor	 foi	 depois	
içado com a ajuda de uma grua 
para ser colocado em cima da 
plataforma	 do	 camião	 mobilizado	
para este transporte especial. As 
30	 toneladas	 desta	 peça	 foram,	
naturalmente,	 um	 desafio	 muito	
particular.

O número 1002 da CP é o último exemplar de uma 
série de seis locotractores adquiridos em 1948, de 
fabrico	Drewry,	 tendo	 sido	 os	 primeiros	 do	 género	 em	
tração	 diesel	 no	 nosso	 país.	 Após	 restauro	 ficará	 em	

exibição no Museu Nacional Ferroviário.

Assim	 que	 chegou	 ao	 MNF,	 o	 locotractor	 foi	
imediatamente	 colocado	 em	 exposição	 nas	 oficinas	
do vapor e por isso, todos os visitantes do museu, já 
o	 podem	 ver	 atualmente.	 Só	mais	 tarde	 vai	 sofrer	 um	
restauro cosmético que o vai deixar como novo.

Guifões © Pedro Mêda

Guifões © Pedro Mêda



O regresso do especial de 
dia 1 de Setembro de 2016 
entre as Caldas da Rainha e 
Setúbal na passagem pelo 
Telhal

José Sousa

Spotting
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Manhã do dia 2 de Agosto. O descanso 
prolongado da 262 é interrompido. 

Decorrem os primeiros preparativos para 
a curta viagem.

O primeiro passo para o carregamento da 
locomotiva é a montagem de uma rampa que 
ligará o pedestal ao camião.

Entre os dias 1 e 7 de Agosto, o Museu Nacio-
nal Ferroviário procedeu à movimentação 

das locomotivas a vapor 357, 262 e 832 para o inte-
rior das suas instalações, no Entroncamento. 

Estas três unidades faziam parte de um conjun-
to de cinco locomotivas ao todo - somam-se a 004 
e a E216 - que se encontravam expostas há déca-
das em vários pedestais construídos nas antigas 
instalações da Fernave, no Entroncamento.

Toda esta operação de grande envergadura só 
foi possível graças ao contributo especial da MSC 
Portugal e contou ainda com a colaboração da 
EMEF e da Infraestruturas de Portugal.

Nos dias 1, 2 e 3 de Agosto procedeu-se ao 
transporte das locomotivas e dos respectivos ten-
deres por camião até às instalações da EMEF. Aí 
foram colocadas novamente sobre carris. A via-
gem só ficou completa na manhã dia 7 de Agosto, 
com o trajecto final a reboque até ao Museu.

O Museu fica assim mais rico com a inclusão 
destas três locomotivas no seu espólio, exem-
plares únicos preservados de qualquer uma das 
respectivas séries. As locomotivas 357 e 262, em 
estado muito razoável, foram imediatamente ex-
postas na rotunda do Museu após uma lavagem. 
A locomotiva 832, em estado francamente pior, só 
será exposta após uma operação de restauro que 
ainda levará alguns meses.

A Trainspotter teve a oportunidade de acompa-
nhar de perto esta operação, tendo estado presen-
te na movimentação das locomotivas 262 e 832 
nos dias 2 e 3 de Agosto. Resta-nos agradecer ao 
Museu Nacional Ferroviário o privilégio que nos 
foi concedido, assim como às entidades que tor-
naram possível que a preservação da memória 
ferroviária do nosso país esse mais um passo no 
sentido certo. A todos, o nosso muito obrigado!

Locomotivas a vapor 
rumaram ao Museu 
Nacional Ferroviário

Ricardo Quinas

R. Quinas/Ed. Guimarães

Comboio Correio
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Entre a maquinaria envolvida encontra-se um 
camião equipado com grua. Aqui, prepara-se 

para posicionar a referida rampa.

Depois de mais de uma hora, a ligação entre a 
rampa e o camião, sobre a qual se encontram 

montadas chapas metálicas que servem de 
carris, não é bem sucedida.

Depois de uma manhã inteira de trabalho, 
desenvolvido por pessoal ligado ao MNF e à 

empresa que realiza o transporte, só ao início 
da tarde estava finalmente montada a rampa.

O pouco espaço disponível na dianteira do 
pedestal para posicionar o camião já tinha 
obrigado a 262 a recuar alguns metros 
através de um “prolongamento” de via 
montado no local.

A solução? Acrescentar mais alguns metros 
de “linha” ao pedestal, que permitissem à 
262 e respectivo tender recuar mais alguns 
metros.

Comboio Correio
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O camião possui um guincho que fornece a 
tracção necessária para deslocar a máquina. 
Aqui podemos ver o cabo de aço do mesmo 
já ligado ao engate da 262. 

Finalmente o trabalho dá os seus frutos. A 
262 dá os seus primeiros passos rumo a uma 

vida mais digna.

A rampa é retirada por breves momentos. 
O tender será carregado já de seguida num 

outro camião.

Em escassos minutos a 262 está 
perfeitamente em cima da galera do 
camião que realizará a curta viagem até às 
linhas da EMEF.

A fixação do material é assegurado por meio 
de calços e tensores que podemos ver nesta 
imagem.

Comboio Correio
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E a 262 segue viagem! Terá ainda que 
esperar pelo tender mas, depois de 

tantos anos sujeita às intempéries, será 
uma espera curtíssima.

A rotina repete-se. Em pouco mais de 
uma hora, está tudo encaminhado para 

carregar o tender.

É altura de “fazer as malas”. A rampa e 
restantes equipamentos são rapidamente 

carregados, visto que serão necessários já de 
seguida para a operação inversa.

O tender aguarda alguns momentos 
completamente separado da sua 
companheira. 

A operação corre bem. O tender é carregado 
em poucos minutos sobre a galera do camião 
e ultimam-se os detalhes para a viagem.

Comboio Correio
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Deslocamo-nos para o interior das 
instalações da EMEF. A descarga é realizada 
numa linha anexa ao Parque Oficinal Centro 
(POC). Algumas 1550, que aguardam um 
futuro mais promissor, terão vista privilegiada 
para a operação.

Visitamos também a 357, deslocada no dia 
anterior e que agora aguarda pelas suas 

companheiras.

Mudámos de local mas o procedimento 
mantém-se. Aqui as condições são melhores 
e o trabalho realiza-se de forma mais célere.

A viagem nem chega a um quilómetro, pelo 
que a 262 chega logo de seguida. Aqui vemos 
o camião a posicionar-se no local onde a 
locomotiva voltará aos carris.

Ao fim de meia hora, a rampa está 
praticamente montada. A 262 será a primeira 
a voltar à linha.

Comboio Correio
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O Sentinel 1178, ao serviço da EMEF, e um 
vagão Sgmms cedido pela Medrail, que 

se encontravam a descansar desde o dia 
anterior são chamados novamente ao serviço. 

Serão eles que auxiliarão a 262 e respectivo 
tender a voltarem aos carris.

Mas pouco depois já a víamos a andar mais 
alguns metros, conduzida pelo Sentinel, 

até à linha onde se encontrava a 357, 
imediatamente ao lado das instalações da 

SIMEF.

Desta vez corre tudo bem e em sensivelmente 
3 minutos podemos vê-lo a cumprir a nova 

etapa da viagem, até junto da locomotiva 262. 
Por hoje está terminado!

A operação não correu da melhor forma. Um 
pequeno percalço no guincho obrigou a 262 a 
ter que esperar mais alguns minutos antes de 
pisar terra firme.

O dia já vai bastante longo para todo o 
pessoal envolvido na operação mas o fim 
está à vista. O tender prepara-se também para 
voltar aos carris.

Comboio Correio
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Ao terceiro dia de trabalho, o protagonismo 
centra-se na “espanhola” 832. Aqui podemos 
vê-la ainda no dia anterior a aguardar 
pacatamente a sua vez.

Finalmente chega o seu dia. Os preparativos 
começaram bem cedo. Podemos ver a rampa  

ainda na fase inicial de preparação, pouco 
passava das 10 horas.

Eram praticamente 15 horas da tarde quando 
a 832 começou lentamente a subir para a 

galera do camião

Com um peso superior a 96 toneladas, sem 
incluir o tender, a 832 obrigou a um extenso 
e cuidado trabalho no local até que tudo 
estivesse pronto para o carregamento. 

A operação correu bastante bem. Pouco 
depois já se ultimavam os detalhes para a 
curta viagem que se seguiria.

Comboio Correio
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Vêmo-la novamente a percorrer mais 
alguns metros ainda no interior das antigas 

instalações da Fernave, onde aguardará que 
o seu tender seja carregado.  

Chegou a sua hora. Aos poucos foi 
percorrendo a rampa até que, na transição 

para a galera do camião, um dos eixos 
começou a descarrilar. Um problema menor, 

resolvido rapidamente com umas marteladas!

Começam os preparativos para recolocar 
o material sobre carris nas linhas da EMEF. 
Em primeiro lugar será descarregada a 832, 

seguida do tender.

Algo que não tardaria muito a acontecer. 
Rapidamente tudo se preparava para a sua 
viagem.

Ei-lo a rolar até junto da 832 que o aguarda. 
É hora de carregar o equipamento e rumar à 
EMEF.

Comboio Correio
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O 1178 ainda descansa ao fundo, enquanto 
o pessoal, já bastante cansado neste 3º dia 
de trabalho, começa novamente a instalar a 
rampa neste local.

Desta vez a rampa foi montada com um troço 
adicional para permitir uma descida mais suave. 

Recorreu-se assim à carruagem Schindler que 
transporta o pessoal da EMEF entre a estação e as 

oficinas do Entroncamento para o comprimento 
extra que lhe permite alcançar a 832.

Décadas depois, também a “espanhola” está 
de volta à linha. 

Inicialmente o Sentinel fornece a tracção 
necessária para superar a inércia das 
96 toneladas da locomotiva. Uma vez 
ultrapassada essa fase, o 1178 limita-se a 
suster o material com o freio à medida que o 
cabo de aço é libertado.

Pouco depois é a vez do tender da 832 seguir 
o mesmo caminho.

18
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O tender é manobrado para se acoplar 
novamente à 832, antes de se irem juntar às   

locomotivas 357 e 262.

Na manhã do dia 7 de Agosto, a Medrail 
realizou o transporte das três locomotivas até 
às instalações do Museu. Vemos na fotografia 

as três unidades acabadas de chegar.

Fotografia: Museu Nacional Ferroviário 

As locomotivas 357, na fotografia, e 
a locomotiva 262 foram expostas na 

rotunda das locomotivas. No entanto, é 
intenção do Museu proceder também ao 

seu restauro no futuro.

Fotografia: Museu Nacional Ferroviário

Apesar de ser uma das locomotivas a 
vapor mais recentes, o seu mau estado de 

conservação é evidente.

A locomotiva 832 ficou a aguardar restauro 
nas oficinas do Museu, não estando 
disponível para visita. Seguir-se-á um 
minucioso trabalho de restauro nos próximos 
meses.

Fotografia: Museu Nacional Ferroviario

Comboio Correio
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Um dos livros de temática ferroviária 
que comprei em tempos e que mais me 
surpreendeu pela positiva aconteceu no 

ano de 2008 e cujo título é “Pelas Linhas da Nostalgia”, 
da autoria conjunta de Rui Cardoso e Mafalda César 
Machado cujo conteúdo abrange possíveis passeios 
a pé por vias férreas abandonadas existentes um 
pouco por todo o país. A leitura desse livro 
despertou-me a curiosidade de um dia tentar 
percorrer um desses percursos apresentados 
aliando o gosto que tenho pela infra-estrutura 
ferroviária portuguesa desactivada nas mais 
variadas vertentes, como são o caso das 
estações, apeadeiros, pontes, sinalização e tudo 
o resto que ainda vai sobrevivendo depois de 
décadas de abandono. Só recentemente, com a 
implementação de ecovias, é que o património 
tem vindo a ser resguardado. A maior parte das 
vezes que parti à descoberta de linhas e ramais 
desactivados foi quase sempre com recurso ao 
automóvel, levando o mesmo até aos pontos 
mais próximos do objectivo. No entanto vim a 

descobrir que as acessibilidades a alguns locais 
fossem quase inexistentes e não havia outra 
hipótese do que ter de caminhar alguns quilómetros 
para chega a locais como as estações de Loivos e 
Samardã na Linha do Corgo, o apeadeiro de Paço 
Saraiva no Ramal de Reguengos ou a paragem de 
Aranha na Linha de Évora. Todas esses pequenos 
passeios serviram para ir aguçando cada vez mais 
a vontade de partir à descoberta num vertente 
completamente pedonal.

Pelo Ramal de aljustRel

Cais de Embarque

Pedro André

Saída da estação de Castro Verde - Almodôvar no 
sentido de Aljustrel
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O desafio que acabei por apresentar a mim 
mesmo era diferente de tudo o que tinha 
feito anteriormente e consistia em per-

correr alguns quilómetros de via-férrea entre dois 
pontos distintos, registando metro a metro todos 
os pormenores que me despertassem interesse. O 
percurso que acabei por escolher depois de alguma 
investigação incidiu sobre o Ramal de Aljustrel por 
ser relativamente curto, com apenas cerca de 8 qui-
lómetros, com boas acessibilidades rodoviárias em 
cada extremo e com a estrada nacional a passar por 
perto, o que traria facilidades caso a aventura não 
corresse como planeado. O ramal tem essa vanta-
gem de numa grande extensão ser paralelo à estra-
da nacional Nº2. 

Para	começar	foi	necessário	encontrar	outra	pessoa	
que me quisesse acompanhar de modo a que, em cada 
extremo	do	percurso,	ficasse	um	veículo	automóvel,	o	
que	 facilitaria	o	 regresso	ao	ponto	de	partida	sem	ser	
necessário	 fazer	 a	 caminhada	 novamente,	 nem	 estar	
dependente de transportes públicos. E nestes casos é 
sempre bom contar com um apoio para qualquer even-
tualidade que possa acontecer. 

Depois de planear com alguma atenção o percurso 
com	recurso	a	algumas	fotografias	que	já	tinha	de	alguns	
locais do ramal e após visualizar a área com a ajuda do 
Google Earth,	 ficou	decidido	avançar	para	o	 terreno	o	
mais breve possível. Acabamos por escolher o dia 19 de 
Abril de 2015 por o tempo ainda não estar demasiado 
quente, por ser um domingo e também porque a Prima-
vera estava no seu auge, o que iria permitir proporcionar 
umas	fotografia	bem	interessantes	da	natureza	a	recla-
mar	o	espaço	ferroviário.	O	ponto	de	encontro	escolhido	
foi	a	estação	de	Aljustrel	 logo	pela	manhã	de	modo	a	
aproveitar as temperaturas mais amenas do nascer do 
dia.	E	foi	aí	que	deixámos	um	dos	automóveis,	a	cami-
nho	da	aldeia	do	Carregueiro,	numa	viagem	que	se	fez	
rapidamente.

Eram 08h45, tempo de partir do cais de embarque da 
estação de Castro Verde – Almodôvar onde o ramal tem 
o seu início e onde pouco mudou desde que o comboio 
deixou	de	ali	passar.	O	edifício	de	passageiros	mantém-
-se	de	portas	fechadas	e	os	vasos	apresentam	em	es-
tado desolador um pouco à imagem de grande parte 
da	rede	ferroviária	existente	no	Alentejo.	Descemos	até	
à linha e começamos a caminhada passando junto da 
toma	de	água	e	 das	diversas	 casas	que	 faziam	parte	
do	conjunto	edificado	da	estação,	que	 foi	 tema	de	um	
artigo na Trainspotter Nº69. Só depois de termos pas-
sado pela agulha situada ao Pk 0.2 é que estávamos 
definitivamente	no	Ramal	de	Aljustrel,	que	nos	primeiros	
metros é acompanhado por duas vias existentes tanto 
do	 lado	 esquerdo	 e	 do	 lado	 direito,	 que	 faziam	 parte	
do	 “Terminal	Somincor”,	onde	em	 tempos	 foram	movi-
mentados os vagões da Mina de Neves Corvo, e onde 

a CP estacionava de quando em quando material sem 
utilização. Foi ainda possível observar o que restava do 
projecto do Terminal Ferroviário do Carregueiro, onde 
os esqueletos de alguns armazéns são parte integran-
te da paisagem há vários anos. A casinha do agulheiro 
sinalizou o “adeus” à estação de Castro Verde, e em 
breve estávamos a passar sobre o primeiro pontão que 
conta	com	um	passadiço	metálico	do	lado	direito.	Infe-
lizmente a vegetação e impossibilidade de descer ao 
fundo	do	 ribeiro	pelo	mesmo	estar	com	água	não	nos	
permitiu	obter	mais	informações	sobre	a	construção	da	
estrutura metálica. Na primeira curva à esquerda que 
fizemos	encontrámos	um	sinal	já	completamente	desco-
rado, que “protegia” a estação de Aljustrel. Antigamente 
o maquinista que circulava de Aljustrel para Castro Ver-
de encontraria o sinal na posição de paragem absoluta 
(quadrado vermelho) ou precaução (losango amarelo). 

Rapidamente tínhamos chegado ao segundo pontão, 
que para espanto nosso, não tinha nem as travessas 
nem os carris colocados sobre a estrutura, sendo que 
os mesmos se encontravam no lado oposto, o que leva 
a pensar que teria havido alguma remodelação do pon-
tão... que não chegou a ser terminada. Aqui a placa da 
pequena	 ponte	 estava	 bastante	 visível	 e	 foi	 possível	
verificar	que	as	oficinas	de	Ovar	haviam	fabricado	este	
pontão em 1977.

O primeiro pontão e o Sinal Avançado

O segundo pontão sem carris e sem travessas
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Estávamos em plena planície alentejana e uma ma-
nada	de	vacas	fazia-nos	companhia	(com	uma	distância	
de	 segurança!),	 enquanto	nos	aproximávamos	do	qui-
lómetro	1,	colocado	numa	placa	metálica	cujo	 formato	
ainda	nunca	tinha	visto	na	rede	ferroviária	nacional.	O	
relógio marcava 09h16, ou seja tínhamos andado a uma 
velocidade média de 2 quilómetros por hora, o que esta-
va dentro do planeado, uma vez que a estrutura da via 
estava também muito limpa sem qualquer vegetação... 
se	não	fosse	a	ferrugem	existente	nos	carris,	diríamos	
que os comboios poderiam passar por ali a qualquer 
momento. Foi bastante perto do marco quilométrico 
que chegámos até uma passagem de nível e onde 
encontramos o primeiro obstáculo que mais não é 
do	que	um	fio	eléctrico	utilizado	para	evitar	que	os	
animais	 se	 escapem	 dos	 terrenos	 pela	 linha	 fora.	
Acabou por não ser nada de especial, e com um 
pequeno levantar da perna, rapidamente nos vimos 
do outro lado. Não se via ninguém nas redondezas, 
embora existisse umas casas ali perto. E depois de 
passarmos uma pequena trincheira, chegámos até 
perto do sinal que advertia o maquinista para “pre-
caução” (círculo amarelo com barra transversal em 
preto) e encontramos também as primeiras árvores 
de grande porte que já tinham crescido por entre as 
travessas e o balastro da via, mas nada que nos im-
pediu a sua passagem. O verde dos campos e o azul 

do	céu	tornavam	a	paisagem	perfeita,	estando	marcada	
por alguns “montes alentejanos” e por animais que apro-
veitavam a pastagem verdejante para se deliciarem. Os 
carris corriam livremente pelo prado e junto de um antigo 
poste de comunicações a natureza invadiu a linha com 
duas árvores de grande dimensão, que se encaixam na 
perfeição	no	ambiente	rural	em	que	estamos	e	que	nos	
permitem	tirar	mais	uma	série	de	fotografias.	

Caminhávamos a passos largos e altos para o qui-
lómetro 2, com a erva naquele local a atingir mais de 
um	metro	de	altura,	o	que	nos	dificultava	a	passada.	É	
impressionante	 como	nalguns	 locais	a	 via-férrea	esta-
vam completamente limpos, e noutros locais era quase 
impossível detectar onde estavam colocados os carris, 
as travessas e o balastro. Eram 09h42 quando atingi-
mos o marco quilométrico com o número 2, que estava 
colocado junto de mais uma passagem de nível. Até ali 
tínhamos mantido a velocidade inicial do primeiro qui-
lómetro. Contávamos naquele momento com uma hora 
de passeio e já havíamos ultrapassado dois quilómetros 
de marcha, mas sabíamos que o pior ainda estava por 
vir com o calor a aumentar e o cansaço a acumular-se. 

A via continuava a apresentar-se em óptimo estado 
tendo em conta os anos de abandono que já tinha. A 

Marco do primeiro quilómetro e a primeira passagem de nível

Local do Sinal Avançado, com uma árvore a ocupar a linha

Um dos muitos obstáculos existentes

Passagem pelo segundo quilómetro
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viagem	foi-se	 fazendo	passo	a	passo	sobre	as	 traves-
sas,	o	que	nos	facilitava	o	andamento,	até	que	entrámos	
novamente numa pequena trincheira em curva após a 
qual voltaram a surgir algumas árvores de grande por-
te, quer em redor da linha, quer no meio da mesma, o 
que levou a que tivéssemos de andar com muito mais 
cuidado, até chegarmos a uma outra passagem de nível 
perto de uma exploração agrícola. Os sinais de aviso 
de passagem de nível mantém-se imóveis e apesar da 
degradação evidente ainda por ali vão continuar durante 
muitos	anos	como	uma	marca	ferroviária.	Tirando	a	ex-
ploração agrícola, não se vislumbravam mais nenhuns 
sinais	de	civilização	para	além	do	ramal	ferroviário

A vegetação nalguns locais era cada vez maior e as 

flores	 de	 esteva	 faziam	 parte	 integrante	 da	 paisagem	
típica	da	zona.	A	dificuldade	de	circular	pela	 linha	 iam	
naquela zona aumentando metro após metro com locais 
onde era quase impossível de passar por entre árvores 
e moitas... o que por outro lado nos acabava por pro-
porcionar alguns locais de sombra que nos aliviava do 
sol, que lá no alto ia aquecendo cada vez mais. De vez 
em quando conseguíamos descobrir alguns pontos de 
indicação da distância que estavam pintados de branco 
em bocados de carril tingidos de preto, o que nos dava 
razoavelmente a noção do local em que estávamos. São 
10h10 quando atingimos o quilómetro 3, ou seja mais 
uma vez voltámos a demorar cerca de meia hora para 
percorrer os últimos 1000 metros. O tempo que demo-
rámos	foi	muito	por	culpa	das	várias	paragens	que	fize-
mos	para	um	sem	número	de	fotografias,	mas	também	
porque	em	alguns	locais	a	dificuldade	de	andar	pela	li-
nha em alguns locais era bastante grande.

Do	quilómetro	3	em	frente	existia	tanto	mato	que	era	
quase impossível conseguir ver a linha, quanto mais con-
seguir por lá passar... mas tínhamos obrigação de conti-
nuar até porque estávamos completamente no meio de 
nada. Era algures nesta zona que a linha de via estreita 
mineira proveniente da estação da Figueirinha vinha ter, 
seguindo	depois	para	Aljustrel.	Uns	metros	mais	à	frente	

a vegetação voltou a dar tréguas e permitiu que surgisse 
um “corredor” por onde se conseguiu passar com mais 
facilidade	do	que	tinha	acontecido	anteriormente.	O	am-
biente	 continuava	 a	 ser	 simplesmente	 fantástico	 com	
muito	verde	em	redor	do	corredor	ferroviário,	e	onde	o	
único sinal de modernidade era um poste de alta tensão 
que destoava naquele meio rural. Por entre sobreiros e 
azinheiras a linha mantinha-se em bom estado e eram 
muito raras as travessas que encontrámos destruídas. 
Só mesmo a natureza é que nos ia atrasando a viagem, 
já que em alguns locais voltava a tomar conta da linha. 
Mas	também	foi	isto	que	nos	havia	feito	embarcar	nesta	
caminhada de descoberta.

O ambiente que nos rodeava era digno de um dos 
velhos documentários de David Attenborough e co-
meçava-se	a	 fazer	notar	a	 falta	de	uma	 “catana”	para	
desbravar tanto mato que surgia em alguns locais. E 
quando menos esperávamos voltamos a encontrar uma 
vedação a impedir a passagem junto de mais uma pas-
sagem	de	nível.	Desta	vez	a	solução	foi	fácil,	 já	que	a	
mesma	funcionava	como	um	portão	e	depois	de	abrir-
mos	(e	depois	fechado)	passámos	facilmente	mais	este	
obstáculo. Sentia-me maravilhado com tudo o que nos 
rodeava e o passeio ultrapassava em todos os aspectos 
as minhas melhores expectativas e ainda havia tanto 
que percorrer, já que só agora atingíamos o quilómetro 

Quilómetro 3 e o aumento da vegetação
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4 pelas 10h41. Eram já duas as horas que levávamos 
pelo ramal e era hora de começar a abastecer a barriga, 
porque	sem	combustível	a	caminhada	era	difícil.

Se nos primeiros quilómetros a linha corria por entre 

a planície sem grandes árvores em redor, nesta zona a 
linha estava praticamente cercada por vários exempla-
res	da	flora	característica	da	zona,	sendo	que	em	alguns	
locais o sol nem conseguia tocar na via tendo em conta 
a sombra proporcionada pelas copas das árvores. Só 
havia	 uma	 palavra	 que	me	 vinha	 à	 ideia…	 fantástico,	
simplesmente	fantástico!	Continuamos	a	ficar	surpreen-
didos	 pela	 qualidade	 que	 a	 super	 estrutura	 ferroviária	
apresentava	e	excepção	feita	a	uma	junta	de	carril	que	
desapareceu, quase tudo continuava no local certo. Até 
alguns postes de comunicações continuavam a manter 
o	fio	entre	eles.	Passo	a	passo	acabámos	por	chegar	
até outra passagem de nível e ali mesmo surgiram umas 
moitas tão grandes que quase deu a sensação que a 
linha acabava já ali.

A estrada nacional já nos era visível ali ao lado e a 
linha	começava	a	fazer	uma	ligeira	subida	a	caminho	de	
Aljustrel, mas nada de grande preocupação. E assim por 
entre	curvas	e	contra-curvas	fomos	percorrendo	metro	
após metro apenas com a natureza e o canto dos pássa-

ros	como	companhia.	Começámos	a	ficar	cada	
vez	mais	próximo	do	quilómetro	5,	fazendo	con-
tagem com o apoio de algumas marcações que 
vamos encontrando ao longo da linha. A paisa-
gem lateral era algo digna de uma pintura, com 
os campos verdejantes a estarem pincelados de 
amarelo	e	branco	das	flores	que	aproveitavam	
a	 primavera	 para	 florescer	 e	 darem	assim	 um	
colorido ao ambiente rural em que nos encon-
trávamos. 

Quando passámos o ponto do hectómetro 
9 e quando pensávamos ter chegado ao mar-
co quilométrico 5, não havia sinal do mesmo. E 
embora tenhamos andado por ali algum tempo 
a procurar o mesmo, que poderia estar derruba-
do e escondido sob a vegetação ou terra, não 
encontrámos vestígios do mesmo. Pelas nossas 
contas o mesmo deveria estar perto da passa-
gem de nível, mas provavelmente quem colocou 
as duas redes existentes a cortar a linha acabou 

por	“requisitar”	o	marco!	Digamos	que	seria	um	enfeite	
bastante interessante para colocar numa sala.

Com o relógio a marcar 11h08, é tempo de pular as 
cercas que não permitem a abertura e onde o arame 
farpado	 nos	 causou	 algumas	 dificuldades.	 Não	 havia	
vontade	de	rasgar	roupa,	e	embora	fosse	compreensí-
vel que os donos dos terrenos tentassem a todo o custo 
evitar	que	os	animais	fugissem	colocando	barreiras,	os	
mesmos podiam ter optado por colocar redes amovíveis 
como já tínhamos encontrado anteriormente. Mas quan-
do colocaram as redes não estariam de certeza a pen-
sar que alguém iria andar a pé pelo ramal. A circulação 
de veículos por esta passagem de nível, as intempéries 
e os anos de abandono levaram a que a linha estivesse 

Quilómetro 4 quase tapado pelas moitas

Uma das passagens de nível existentes

O local aproximado de onde estaria o marco quilométrico
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já completamente enterrada no local da travessia.

Continuando o passeio reparámos que algumas das 
travessas nesta zona apresentavam pregos cravados 
onde era possível ver que datavam dos anos de 1984 e 
1988, ou seja algumas contavam já com mais de trinta 
anos de idade. Mas mesmo assim grande parte delas 
estavam	em	condições	de	 fazer	 inveja	a	alguns	quiló-
metros existentes na Linha do Norte. A paisagem manti-
nha se praticamente inalterada e o percurso por ali não 
apresentava	dificuldades	de	maior	com	a	linha	a	manter-
-se quase limpa apenas com alguma vegetação lateral, 
onde as estevas continuavam a ser rainhas. 

O azul do céu e o verde da planície combinavam na 
perfeição	com	o	abandono	do	ambiente	ferroviário	que	
estava pincelado pelo branco do balastro e o castanho 
da	ferrugem	dos	carris.	E	era	com	os	olhos	postos	em	
tudo o que nos rodeava que surgiu mais um obstáculo. 
Para não variar apareceu mais uma rede com arame 
farpado	à	mistura	e	que	estava	colocada	de	tal	maneira	
que não apresentava grandes hipóteses de passarmos, 
o que aliado ao mato existente, obrigou-nos a procurar 
um local onde pudéssemos passar para o outro lado em 
segurança. Mas nem isso nos impedir de continuar a 
caminho da vila mineira. A estrada nacional começava 
agora a correr praticamente junto à linha e até por ali o 
movimento rodoviário era quase nulo, talvez por ser um 

domingo	 de	manhã.	A	 paisagem	 junto	 da	 linha	 sofreu	
uma mudança quase radical com o aparecimento de di-
versas arvores de grande dimensão, e após passarmos 
mais uma passagem de nível completamente descarac-
terizada, entramos numa trincheira que nos colocou a 
um	nível	abaixo	da	estrada	nacional.	Talvez	fosse	essa	
a razão pela qual existia tanta vegetação, o que tornou 
bastante	difícil	a	passagem...	e	não	eram	raros	os	eu-
caliptos que tentam a todo o custo crescer por entre as 
pedras	do	balastro.	Chegamos	finalmente	ao	quilóme-
tro 6 quando já são 11h38. E parecendo inacreditável, 

Uma das vedações existentes e um exemplar de um 
prego com o ano da travessa de madeira

A paisagem habitual no passeio pelo Ramal de Aljustrel
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mantivemos o mesmo ritmo desde o inicio do passeio. 
Com	algum	esforço	conseguimos	colocar	o	marco	qui-
lométrico	 visível	 para	 a	 fotografia	 já	 que	 o	mesmo	 se	
encontrava derrubado e quase tapado pela terra e pelo 
mato. Menos-mal, ao menos este ainda por ali estava ao 
contrário do anterior.

Em alguns locais parece que entrámos num cenário 

apocalíptico com o abandono da linha, o am-
biente	 de	 uma	 floresta	 tropical	 quase	 cerrada	
e	montes	de	lixo	que	deve	ter	sido	deitado	fora	
pelos porcos (que outro nome não têm) que 
passam	de	carro	e	fazem	do	campo	uma	lixeira.	
Encontra-se de tudo um pouco, mas nem vale 
a	pena	referir	isso...	e	infelizmente	é	este	o	país	
que temos de norte a sul. Continuámos a andar 
pela trincheira e nalguns locais não tivemos ou-
tra	hipótese	que	não	fosse	andarmos	quase	de	
gatas para conseguir passar por entre troncos e 
ramos. Saímos da trincheira e a linha começa a 
subir ligeiramente, passando a estar acima da 
estrada nacional, onde alguns carros abrandam 
espantados	por	 ver	 dois	 fulanos	 a	 andar	 pelo	
ramal.	Digamos	que	se	fosse	eu	também	ficaria	
desconfiado.	Aqui	 eram	os	eucaliptos	a	espé-

cie dominante, enquanto as estevas continuavam a es-
tar presentes um pouco por todo o lado. E mesmo com 
o	caos	florestal,	rapidamente	passámos	por	uma	outra	
trincheira	até	que	finalmente	já	se	viam	algumas	habita-
ções	em	fundo.	O	objectivo	estava	cada	vez	mais	perto!

Com	a	aproximação	à	vila,	já	nos	foi	possível	descor-
tinar	algumas	instalações	da	mina	de	Aljustrel	no	fundo	
à	esquerda	e	foi	no	chão	que	encontrámos	uma	placa	
que avisava o maquinista que estava a 1000 metros de 
uma	passagem	de	nível,	Pk	7.764,	onde	teria	de	efectu-
ar paragem.

O	passeio	passou	então	a	estar	bastante	facilitado	e	
pudemos observar a grande recta que estava à nossa 
frente,	 sendo	 que	 o	 percurso	 se	 tornou	muito	 fácil	 de	
fazer	com	o	ramal	a	apresentar-se	novamente	comple-
tamente limpo. Estávamos já no quilómetro 7 e eram 
12h02. E pelos vistos tinhamos sido ligeiramente mais 
rápidos, o que sucedeu muito por culpa de não ter-
mos encontrado grandes obstáculos. Passámos sobre 
o aqueduto que é das obras de arte mais imponentes 
de todo o ramal e à nossa esquerda pudemos observar 
parte	 das	 infra-estruturas	 da	mina	 que	 fervilhavam	de	

E eis o quiloómetro 6

Com um ambiente natural mais cerrado

Placa de aviso de passagem de nível

Quilómetro 7 com Aljustrel em fundo
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actividade, sinal que a mina ainda estava viva.

O	cansaço	começava	a	fazer-se	sentir	cada	vez	mais,	
culpa também do sol que brilhava lá no alto. Mas não 
era hora de desistir até porque tínhamos a meta na nos-
sa	frente.	E	determinados	passámos	pelo	sinal	avança-
do da estação de Aljustrel que indicava precaução ao 
maquinista. Fizemos a última curva em subida até jun-
to da rotunda onde repousava uma das locomotivas a 
vapor que trabalharam no complexo mineiro que já na 
altura estava praticamente desaparecido, com as linhas 
de	acesso	às	oficinas	e	ao	antigo	lugar	de	carregamento	
a terem sido levantadas. 

Era também junto da rotunda que o ramal tinha de-
saparecido onde em tempos tinha existido a única pas-
sagem de nível com guarda. Eram 12h17 e cerca de 
quatro horas depois havíamos chegado a Aljustrel. Fal-
tava-nos apenas visitar o complexo da estação que era 
acessível apenas pela rua, já que o espaço da zona das 
vias estava completamente vedado junto da rua e iria 
chamar demasiado a atenção andar a pular por redes 
junto do aglomerado populacional com dezenas de pes-
soas a circular nas redondezas. Tirámos mais algumas 

fotografias	à	locomotiva	exposta	que	foi	construída	pela	
fábrica	Orenstein	 &	 Koppel	 e	 que	 serve	 de	 cartão	 de	
boas vindas à vila de Aljustrel. Mais umas dezenas de 
metros a pé e estávamos junto da estação

O	edifício	da	estação	apresentava-se	completamen-
te pintado ao melhor estilo alentejano e ainda que as 
janelas e as portas estivessem cimentadas tinha muito 
melhor aspecto do que da última vez que ali tinha es-
tado em que a degradação era enorme. Com um estilo 
arquitectónico	bastante	simples,	o	elemento	 ferroviário	
que	mais	se	destacou	foi	a	presença	do	relógio	que	por	
milagre ainda não tinha “evaporado”. Tempo de percor-
rermos a zona envolvente onde os carris das antigas 
linhas mineiras de via estreita já se encontravam prati-
camente levantadas, restando as travessas. Em tempos 
os vagões de minério vinham até à estação e era possí-
vel	assistir	a	operações	ferroviárias	com	as	duas	bitola	
em simultâneo. 

Para além da estação existia ainda o cais coberto com 
o armazém e o gabarit que se mantinha no local, ainda 
que a linha também tivesse sido retirada. O suporte do 
depósito de água também ainda resistia ao contrário do 

depósito que já não existia, sendo que não 
fosse	a	existência	da	toma	de	água	e	talvez	
nem tivéssemos chegado à conclusão que 
estrutura	seria	aquela.	É	na	parte	sul	da	es-
tação que sai o ramal das Pirites Alentejas, 
ramal esse construído na década de 90 do 
século passado para o transporte do miné-
rio	e	que	foi	mais	um	projecto	ferroviário	que	
quase	nem	viveu	tempo	suficiente	para	fazer	
parte da história mineira de Aljustrel. De re-
lembrar que todo esse ramal chegou a ter 
as passagens de nível automatizadas, mas 
essa será uma história para outra altura. 
Acabámos de visitar o que ainda havia por 
ver e damos por terminada a nossa epopeia 
quando o relógio marcava 12h28. Era altura 
de ir almoçar, provar os petiscos alentejanos 
e trocar umas palavras sobre o passeio.

Sinal Avançado na aproximação a Aljustrel

Uma vista do ramal no sentido de Castro Verda na chegada a Aljustrel

Chegada a Aljustrel com a locomotiva a vapor exposta na 
rotunda da Estrada Nacional Nº2



28

Cais de Embarque

Estação
 de 

Aljustrel



29

Balastro

O Ramal das Pirites Alentejanas é um 
pequeno ramal construído pela SO-
MAFEL em redor da parte norte da 

vila de Aljustrel com o seu inicio junto da estação 
e	com	o	final	perto	da	área	do	concentrador	das	
minas.Os 4500 metros de comprimento custa-
ram 471 mil euros à data da construção e nele 
chegaram a ser instaladas passagens de nível 
automatizadas das quais já quase não existem 
vestigios restando apenas as casas onde es-
tava instalado o equipamento. Foi acabado de 
construir	em	1991	com	o	objectivo	de	facilitar	o	

escoamento	 do	minério	 por	 via	 ferroviária	 e	 o	
fecho	das	minas	em	levou	a	que	o	mesmo	fos-
se abandonado acabando por nunca ter grande 
utilização.

Com	a	não	utilização	do	ramal	ferroviário	uma	
parte acabou por ser soterrado de modo a que o 
canal pudesse ser utilizado pelos camiões após 
a reabertura das minas. Nos dias de hoje nas 
passagens de nível os carris estão sob o alca-
trão, e não é possível percorrer o ramal na sua 
totalidade já que parte dele está dentro do pe-
rímetro industrial da mina. No entanto existem 
alguns quilómetros que podem ser visitados, 

Pedro André

O últimO tirefOnd

O inicio do ramal junto das linhas da 
estação de Aljustrel, 2015 ©  Pedro André

Sinal Avançado junto da estação de 
Aljustrel em 2006 ©  José Sousa

Ramal das Pirites Alentejanas
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embora não haja nada de muito interessante para 
se ver, e o que há é quase tudo visitável com pou-
cas centenas de metros de caminhada. 

O ramal das Pirites sai da estação de Aljustrel 
bastante perto da rotunda da Estrada Nacional Nº 
2 onde está colocada a locomotiva a vapor, e se-
gue em direcção à direita onde passa pela Rua da 
Estalagem (Estrada Nacional Nº261) sendo que 
depois começa a curvar para a esquerda passan-
do junto do estádio municipal passa numa antiga 
passagem de nível pela Estrada Nacional Nº383. 
Daqui dá para acompanhar o ramal nalgumas cen-

tenas de metros pela Estrada de Aljustrel, a qual 
tem uma passagem de nível que permite a passa-
gem para o outro lado do ramal. A melhor maneira 
de	chegar	até	ao	fim	actual	do	 ramal	é	pela	Rua	
de	Santa	Bárbara	que	tem	uma	passagem	inferior	
sobre	a	via	férrea,	e	a	partir	daí	pode	se	ir	a	pé.	O	
ramal aqui deixa de ser acessível e volta a curvar à 
direita em direcção da área do concentrador. Para 
poder	observar	o	canal	ferroviário	que	se	encontra	
transformado	num	caminho	de	terra	batida	de	ser-
viço mineiro é ir até à passagem superior colocada 
na Estrada Nacional Nº261.

Antiga passagem de nível na rua da 
Estalagem, 2010 ©  Pedro André

Travessia na Estrada Nacional Nº383 perto da 
zona desportiva, 2010 ©  Pedro André

Passagem de nível na Estrada de 
Aljustrel, 2010 ©  Pedro André

A zona do ramal que foi soterrada para permitir a passagem 
de veículos afectos à mina, 2010 ©  Pedro André
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A passagem superior da estrada 
nacional nº 261, 2007 ©  José Sousa

Perto da rua de Santa Bárbara, 2007 ©  José Sousa

Vista do ramal perto da estação, 
2015 ©  Pedro André

Estação de Aljustrel na direita, e o ramal 
na esquerda, 2015 ©  Pedro André

Parte do ramal das Pirites 
Alentejanas, 2006 ©  José Sousa

O ramal das Pirites Alentejanas junto da 
lavaria antes de ser tapado

 ©  Ricardo Ferreira



.
Ramal de Aljustrel em 
Abril de 2015

Pedro André
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Aljustrel tem perdido ao 
longos das últimas décadas 

muitos dos elementos 
ferroviários	que	marcaram	
muita da história mineira 

da pacata vila. Em Janeiro 
de 1981 João Marques 

captou imagens da estação 
de Aljustrel com uma 

composição de vagões para 
transporte de minério e cerca 

de uma década antes da 
construção do ramal das 

Pirites Alentejanas.
©  João Marques (1981)

Em 2015 ainda restavam 
alguns elementos na 

zona da estação quase 
tal e qual como estavam 
em 1981, ainda que com 
uma	diferença	histórica	de	
mais de 34 anos. O ramal 
das Pirites Alentejanas já 
sem uso salta à vista no 
lado direito. O abandono 
tomou conta de toda área 
ferroviária		e	há	muitos	
anos que os comboios 
deixaram de chegar a 

Aljustrel
©  Nuno Miguel (2015)

Estação de Aljustrel



34

Aspectos Azulejares

O	edifício	da	estação	de	Aljustrel	tem	sobrevido	ao	
passar dos anos. Em Junho de 2008 ainda mantinha as 
portas e janelas einda que estivessem em mau estado. 

Em Novembro de 2011 já as portas e janelas tinham 
sido seladas com tijolo e cimento com a pintura a estar 
ainda	degradada.	Finalmente	no	ano	de	2015	o	edifício	
já se encontrava pintado com o aspecto caracteristicos 

das casas alentejanas. O anormal é que nas três 
vezes que lá estive o relógio apresentou sempre horas 

diferentes	embora	não	funcionasse.	
©  Pedro André (2008, 2011, 2015)

Quando se vem da estação de Castro Verde em direção de Aljustrel salta à vista a 
locomotiva a vapor exposta na entrada da vila mineira. No ano de 2006 ainda era 
possível observar o sinal avançado, enquanto que em 2015 já nem havia vestigios 

do	sinal	e	a	linha	já	se	encontrava	tapada	para	facilitar	o	tráfego	rodoviário
©  José Sousa (2006)
©  Nuno Miguel (2015)
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A praia de vias que incluia as duas bitolas e que 
dava	acesso	às	oficinas	e	a	outras	zonas	da	mina	foi	
completamente desmantelada desde o ano de 2002 

em	que	José	Sousa	registou	em	fotografia	o	que	ainda	
existia. Em 2006 já as linhas tinham sido levantadas 
na sua totalidade, e no ano de 2015 o espaço tinha 
sido	transformado	num	parque	de	estacionamento	

para os empregados da empresa mineira.
©  José Sousa (2002, 2006)

©  Pedro André (2015)

Era da estação de 
Aljustrel	(fotografias	

da esquerda de 2006 
e 2015) que saía a 
linha de via estreita 

em direcção da mina 
de S.João do Deserto 
(fotografias	da	direita	

de	2008	e	2015)	que	foi	
mais tarde substituída 
pelo ramal das Pirites 

Alentejas. A via estreita 
practicamente deixou 

de existir na zona 
da estação e nos 

arredores.
©  José Sousa (2006)
©  Pedro André (2015)
©  Pedro André (2008)
©  Pedro André (2015)
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.
Locomotiva Orenstein & Koppel 
exposta numa rotunda em 
Aljustrel, Abril de 2010

José Sousa
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Malacate do Poço de Viana 
em Aljustrel, Novembro de 
2011

Pedro André



História

A exploração mineira em Aljustrel tem mais de 5.000 
anos de história, tendo sido encontrados vestígios que 
datam da idade do cobre.

Mas	foi	no	período	romano	que	se	verificou	uma	inten-
sificação	da	extracção	minéria.	Prova	disso	são	as	mi-
lhares de toneladas de escória junto da mina de Algares 
e duas tábuas de bronze que contam como era a vida e 
a exploração mineira na vila de Vipasca (actual Aljustrel).

Após o período romano, as minas caíram no esque-
cimento. Só com o surgimento da revolução industrial é 
que	se	voltou	a	falar	das	minas	de	Aljustrel.	Em	1847	um	
empresário espanhol, Sebastião Gargamala, recebeu 
uma concessão para exploração da mina de São João 
do	Deserto.	Mas	por	dificuldades	financeiras	e	técnicas,	

nunca conseguiu levar avante. Em 1859 a mesma mina 
foi	dada	como	abandonada.

Em	1867	a	Companhia	de	Mineração	Transtagana	fi-
cou com a concessão dos jazigos de São João do De-
serto	 e	Algares.	No	 entanto	 uma	 década	 depois,	 fruto	
de outras explorações mineiras e da queda da cotação 
do cobre, a Transtagana entrou numa crise económica e 
suspendeu a exploração mineira no ano de 1878. 

Com	a	falência	desta	empresa,	em	1895	os	direitos	de	
exploração e propriedade passaram todos para o Banco 
Fonsecas,	Santos	&	Viana,	que	três	anos	depois,	após	
uma associação com capitais belgas, deram origem à 
Société Anonyme Belge des Mines d’Aljustrel, começan-
do a extracção mineira em 1899. 

Esta sociedade (que em 1955 mudou de nome para 
Mines	d’Aljustrel	S.A.)	 veio	a	sofrer	altos	e	baixos.	Os	
melhores	 períodos	 desta	 sociedade	 foram	 no	 final	 da	

minas de aljustRel 

José Sousa Antigo vagão mineiro  ©  José Sousa

38

Comboios Com História



39

Comboios Com História

década de 20 que termina quando surge a 
crise dos anos 30, depois, antes do inicio da 
2ª Grande Guerra, quando disparou a corrida 
ao	armamento	e	logo	após	o	fim	da	mesma	
guerra, com a subida dos preços dos miné-
rios e expansão industrial europeia. Com o 
fim	das	minas	 de	São	Domingos	 nos	 finais	
dos anos 60, as minas de Aljustrel tornaram-
-se a principal mina portuguesa, graças à 
constante modernização e do inicio da lavra 

dos jazigos de Fetais e Moinho.

Em 1973 coincidindo com a crise petro-
lífera,	 a	 concessão	 das	 minas	 de	Aljustrel,	
passou para a sociedade Pirites Alentejanas, 
detida em 50% pelo estado de Portugal, 40% 
pelo grupo CUF e 10% pelos antigos proprie-
tários belgas, Mines d’Aljustrel. Dois anos de-
pois, com a nacionalização da CUF, o estado 
passou a deter 90% da mina. 

Durante	os	anos	80	a	procura	de	enxofre	
de	 pirite	 (utilizado	 para	 o	 fabrico	 de	 ácido	
sulfúrico)	 diminuiu,	 levando	 o	 estado	 portu-
guês a mudar de planos para a mina. Em 
1991	foi	lançado	o	projecto	para	a	produção	
de concentrados de cobre, chumbo e zinco, 
um investimento na ordem dos 18 milhões de 
contos (90 milhões de euros). No entanto o 

Mina de São João do Deserto no início do século XX  
©  Arquivo das Pirites Alentejanas

Reprodução de postal da época com vista do complexo ferroviário

Malacate do Poço Santos em 1910  ©  Arquivo Pirites Alentejanas

Tolda da Mina dos Algares em 1934 
©  Arquivo das Pirites Alentejanas



projecto não vingaria e passados dois anos a 
exploração mineira estava suspensa. 

Só	no	século	XXI	se	voltariam	a	falar	das	
minas de Aljustrel. Em 2001 a empresa de-
tentora das minas de Neves Corvo, a Lundin 
Mining	ficou	com	a	concessão.	Após	alguns	
anos de exploração, os níveis de concentra-
do	ficaram	à	quem	dos	esperados	e	em	2009	
vendeu	a	concessão	ao	grupo	Martifer.	Dois	
anos depois a mina voltou a mudar de mãos, 
passando para a APCL Financeira. Actual-
mente a mina emprega cerca de 500 pesso-
as envolvidas na extracção de e na produção 
de concentrados de cobre e zinco.

Exploração
As	minas	 de	Aljustrel	 fazem	 parte	 da	 Faixa	 Piritosa	

Ibérica, tal como as minas do Lousal, Neves-Corvo, São 
Domingos,	Tharsis	e	Riotinto,	entre	outras.	Esta	faixa	é	
altamente rica em cobre, zinco e chumbo, podendo tam-
bém conter ouro e prata.

O couto mineiro de Aljustrel é composto por seis ja-
zigos: Estação, Algares, São João do Deserto, Gavião, 
Moinho e Feitais. Somente estes dois últimos estão em 
exploração.

Actualmente o minério nas rochas até chegar ao con-
centrado,	passa	por	várias	fases.	A	primeira	de	todos	é	
a	perfuração.	Após	a	realização	de	vários	furos,	são	co-
locados explosivos para quebrar a rocha. Acabando a 
denotação, dumpers carregam o minério até ao posto de 

trituração que se encontra dentro da mina. Aqui 
o	 minério	 é	 desfeito	 em	 pedaços	 pequenos.	
Para compensar o material extraído, o sector 
após estar totalmente minerado, é enchido com 
rocha não mineral.

Se	antigamente	o	transporte	era	feito	por	va-
gonetes, agora o minério é transportado do inte-
rior	da	mina	até	à	superfície	através	de	tapetes	
rolantes para a estação de moagem. Devida-
mente	separado	conforme	a	sua	proveniência,	
o	mineral	 é	 desfeito	 em	moinhos.	De	 seguida	
passa	por	vários	processos	de	flutuação	 (des-
baste	e	lavagens	químicas)	e	por	fim	é	filtrado,	
resultando em concentrado de cobre ou zinco.

Ramal Ferroviário
Em 1867, quando a Companhia de Mineração Trans-

tagana tomou posse da exploração mineira, umas das 
dificuldades	que	encontrou	 foi	a	expedição	do	minério.	
Para	colmatar	a	falta	de	infra-estruturas,	criou	um	ramal	
ferroviário	que	ligava	o	complexo	mineiro	à	estação	da	
Figueirinha na linha Sul e Sueste, permitindo através 
desta	linha	chegar	com	mais	facilidade	ao	porto	de	Setú-
bal. O ramal em via estreita de 92cm, com 15km de ex-
tensão, viria a ser inaugurado em 1876. Sensivelmente a 
meio da linha, estava a estação de Pedras Brancas. Aqui 
encontrava-se uma instalação metalurgica onde o miné-
rio era queimado e lixiviado, não só para se obter outros 
minerais como estanho e prata, mas também para au-
mentar a pureza do cobre.

Em 1925 a Société Anonyme Belge des Mines 
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Antigo complexo das Pedras Brancas 

 ©  Pedro André

Malacate do poço de Viana ©  José Sousa
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d’Aljustrel recebeu a concessão para a construção e ex-
ploração de um ramal em via larga, com a condição que 
para	além	do	transporte	de	minerais,	também	faria	o	de	
passageiros e diversas mercadorias. O ramal ligando o 
jazigo de Algares à estação de Castro Verde, permitiu 
substituir a velha ligação à Figueirinha em via estreita 
que obrigava a transbordo do minério.

A	9	de	Julho	de	1928	foi	autorizada	a	abertura	provi-
sória do ramal, com indicação de alguns trabalhos a re-
alizar por parte da comissão de vistoria. O mesmo ramal 
seria	oficialmente	inaugurado	a	2	de	Junho	de	1929.

Durante décadas equacionou-se a ligação de Aljustrel 
a Ermidas-Sado, para expedir minério pelo porto de Si-
nes, mas tal cenário nunca passou do papel.

Em	1991	o	ramal	sofreu	uma	renovação	e	expansão	
de 5km até à Lavaria do complexo mineiro, aproveitando 
boa parte do percurso de via estreita que ia da estação 
de	Aljustrel	até	à	mina	do	Moinho.	O	fracasso	da	explo-
ração levou o encerramento do ramal em 1993 até aos 
dias de hoje. Em Setembro de 1976 já tinha acabado o 
serviço de passageiros.

Transporte Mineiro
No seu apogeu, o complexo mineiro chegou a ter uma 

rede	 ferroviária	 com	 20km	 de	 extensão	 em	 bitola	 de	
92cm. Durante os anos 60, o transporte mineiro dentro 
das galerias até ao poço de extracção, era em bitola de 
50cm e realizado por vagonetes com capacidade para 
800	litros,	puxadas	por	locomotivas	Atlas	Tipo	“K”	(a	ba-
teria)	de	3T	(toneladas).	Uma	formação	deste	tipo,	podia	
transportar até 25T. Nas galerias com menor rendimen-
to, usavam-se as locomotivas Bev 217 com capacidade 
de transporte de 10T.

O	transporte	de	vagonetes	das	galerias	para	a	superfí-
cie,	era	feita	principalmente	através	do	poço	do	Moinho.	
O malacate deste poço tinha uma jaula com capacidade 
para duas vagonetes para uma carga de 4T de minério. 
Chegando	à	superfície,	as	vagonetes	eram	 transporta-
das até à parte superior dos silos (com 600T de capaci-
dade), onde largavam o minério.

Antigo cais mineiro na Figueirinha ©  José Sousa Antigo canal ferroviário de Aljustrel à Figueirinha 

©  José Sousa

Estação de Aljusrel com as duas bitolas ©  José Sousa

Ponte da Ribeira dos Louriçais ©  José Sousa
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Na	parte	 inferior	dos	silos,	a	zona	de	descarga	 (que	
possuía bitola de 92cm), vagões com capacidade para 
10T, passavam por um túnel com 300m onde eram tra-
cionados por um cabo. De seguida eram rebocados por 
uma locomotiva Deutz com 230cv (cavalos) e transpor-
tados ao longo de 4km até à estação da Trituração a 
20km/h. A partir da mina de Algares, o mesmo serviço 
era	feito	por	locomotivas	Moës	com	80cv.

Depois de moído, o minério era descarregado em 
quatro silos com capacidade de 125T cada um. A partir 
daqui, o minério ou ía para vagões-tremonhas de 20T 
que transportavam o minério para um depósito de reser-
va para compensar as paragens da trituração, ou para 
vagões da CP. Estes depois de carregados e pesados, 
eram	rebocados	por	locotractores	Moës	com	150cv	e	en-
tregues à CP na estação de Aljustrel.

Já com locomotivas da CP, o minério saía de Aljustrel 
com quatro destinos: C.U.F no Barreiro, C.I.P. na Póvoa 
de Santa Iria, Amoníaco Português em Estarreja e porto 

de Setúbal. A partir deste, seguia para Bélgica, 
Alemanha, Holanda e França.

Este sistema de transporte iria vigorar até aos 
anos	80,	onde	o	enxofre	de	pirite	para	o	fabrico	
de	ácido	sulfúrico,	era	o	principal	produto	minei-
ro transportado.

Em 1991 com o lançamento da produção de 
concentrados,	foi	criado	o	ramal	das	Pirites.	Os	
comboios passavam a carregar o minério na 
Lavaria. Em 1993 a extracção era suspensa e 
desde essa altura nunca mais houve transporte 
ferroviário	de	minério	a	partir	de	Aljustrel.

Fontes:
Boletim de minas
Gazeta dos Caminhos de Ferro
http://www.almina.pt/
http://www.mun-aljustrel.pt
Revista “Bastão Piloto”, Ricardo Grilo
Livro “Aljustrel, Um olhar sobre as minas e as 
gentes no século XX”

Entrada da mina do Moinho  ©  Ricardo Ferreira

Entrada da mina de Algares  ©  José Sousa

Complexo mineiro na zona  de Algares  ©  José Sousa

Complexo mineiro na zona  de Algares  ©  Pedro André
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Carta Impressa de um comboio de minério

Lista de locomotivas que fizeram serviço nas minas

Grua automotora eléctrica Maison Béré  ©  José Sousa

Locotractores Deutz e Moës dentro da oficina  
©  José Sousa

Locotractores Deutz e Moës dentro da oficina  
©  Ricardo Ferreira
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Silos da estação de britagem  ©  Ricardo Ferreira

Complexo mineiro na zona  de Algares  ©  José Sousa Linha de acesso à mina de  de Algares  ©  José Sousa

Locomotiva Orenstein & Koppel  ©  Pedro André Vagóes Facs usados no transporte minério ©  José Sousa
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Ponte de 25 Abril: 
50 Anos de existênciA, 

17 Anos de comboios

Foi a 06 de Agosto de 1966 que as 
margens do Tejo finalmente se 
aproximaram diante da capital, 

Lisboa. Após quase um século de projetos 
e hesitações, Lisboa e Almada ficavam 
ligadas por uma ponte que haveria de mudar 
por completo a sua envolvente e mesmo 
o país. O Estado Novo inaugurou a então 
Ponte Salazar após obras que terminaram 
seis meses antes do prazo (!!). A ponte abriu 
apenas com uma valência rodoviária mas 
foi de origem preparada para instalação do 
comboio – do lado Sul, ficou concretizado 
desde essa altura o túnel do Pragal, por 
onde hoje passam os comboios entre a 
estação do Pragal e o tabuleiro da ponte. 

A	 história	 ferroviária	 desta	 ponte	 começou	 a	
concretizar-se	 em	 1996	 com	 o	 reforço	 da	 ponte	 e	
instalação	 do	 tabuleiro	 ferroviário.	 Em	 1999	 pela	
primeira vez circularam comboios pelo novo traçado, 
o	primeiro	troço	ferroviário	a	atravessar	o	Tejo	a	sul	do	
Setil.	 Ficaram	 célebres	 as	 fotografias	 dos	 ensaios	 de	

carga, estáticos e dinâmicos, com a ponte encerrada ao 
tráfego	rodoviário	e	o	tabuleiro	quase	nivelado	entre	os	
dois pilares, sinónimo da extraordinária carga assente 
no	que	foi	durante	muitos	anos	o	maior	vão	do	mundo:	
1012,80 metros entre os dois pilares. 

Erguendo-se a 70 metros de altura, esta ponte permite 
desde 2004 ligar Lisboa e a região a Sul de Setúbal por 
via	 ferroviária	sem	necessidade	de	atravessamento	do	
Tejo no Setil, perto do Cartaxo. Por ela, além dos mais 
de 150.000 carros diários, passam ainda mais de 160 
comboios por dia, na sua maioria comboios suburbanos 
da única empresa privada de transporte de passageiros 
por	 ferrovia	 –	 a	Fertagus.	Os	 comboios,	 operados	 em	
unidade	simples	ou	múltipla,	oferecem	entre	700	e	1400	
lugares por circulação. O eixo suburbano Roma-Areeiro 
– Coina – Setúbal tem-se imposto ao longo dos anos 
como	uma	das	principais	ferramentas	de	mobilidade	do	
país. Além dos comboios suburbanos, a ponte 25 de 
Abril	contempla	diariamente	um	tráfego	de	longo	curso	já	
consequente:	por	sentido,	dois	comboios	Alfa	Pendular	
diários entre Porto e Faro, três comboios Intercidades 
diários entre Lisboa e Faro e 3 a 4 comboios Intercidades 
diários	entre	Lisboa	e	Évora.	

A ponte 25 de Abril e os seus 2.277 metros de extensão 
entre	 as	 amarrações	 Norte	 e	 Sul	 apresentam	 fortes	
constrangimentos	à	circulação	 ferroviária.	A	velocidade	

Comboio de mercadorias 
Takargo passando pela 

ponte 25 de Abril

João Cunha

João Cunha
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máxima é de apenas 70 km/h nos 
viadutos de acesso do lado Norte 
e de 60 km/h em cima do tabuleiro. 
O tabuleiro é, ele mesmo, uma 
das maiores rampas da rede 
ferroviária	 nacional,	 devido	 à	
sua	 flecha	 habitual.	 Maior	 ainda	
é a rampa nos acessos Norte, 
obrigando	 a	 fortes	 restrições	 de	
carga rebocável: uma locomotiva 
CP 4700 (6.400 cavalos de 
potência) apenas pode rebocar 
990 toneladas enquanto que as 
locomotivas Takargo 6000 (maior 
capacidade de tracção do país) 
atingem as 1.180 toneladas. 

Além das muitas curiosidades 
que os números desta ponte 
impressionante exibem, a 
circulação	ferroviária	não	é	menos	
interessante. Foi construída uma estação técnica 
no acesso Norte, chamada Alvito-A. Sem serviço de 
passageiros (já houve vários projetos para a potenciar), 
a estação serve como potencial de capacidade para 
gestão	dos	fluxos	ferroviários	que	atravessam	a	ponte.	
Entre uma amarração e a outra, apenas pode circular 
um comboio de cada vez, por sentido – o tabuleiro é um 
cantão único. Isto vale para comboios até 760 toneladas 
se	forem	formados	por	automotoras	ou	695	toneladas	se	
forem	formados	por	locomotivas	e	carruagens	/	vagões	
– pode circular um comboio em cada via, até 60 km/h. 
Se	 os	 comboios	 excederem	 os	 limites	 do	 parágrafo	

anterior,	 podem	 fazê-lo	 até	 1.408	 toneladas	 e	 apenas	
se a relação “peso por metro linear” x “comprimento do 
material	rebocado”	for	inferior	a	1162,8	toneladas.	Neste	
caso, apenas pode circular um comboio pelo tabuleiro 
(ou	seja,	uma	das	linhas	ficará	interdita	à	circulação)	e	a	
40	km/h.	Tudo	isto	é	gerido	pela	sinalização	sofisticada	
existente	para	controlar	o	tráfego	pela	ponte	25	de	Abril	–	
e por aqui se explica a importância de Alvito-A, importante 
para possíveis tempos de espera de comboios antes de 
acederem ao tabuleiro. Do lado Sul, pela proximidade, a 
estação	do	Pragal	assume	esta	função.
Para	simplificação	da	gestão	operacional,	no	caso	dos	

comboios de passageiros com recurso a locomotivas e 
carruagens é considerado comboio ligeiro um comboio 
formado	 por	 locomotiva	 e	 até	 7	 carruagens,	 ao	 passo	
que	 um	 comboio	 pesado	 situa-se	 na	 franja	 entre	 as	
8 e as 16 carruagens, o máximo permitido. Após a 
inauguração	da	ligação	Lisboa	–	Algarve	era	frequente,	
sobretudo no Verão, alguns comboios de passageiros 
terem	esta	classificação	e	por	 isso	passarem	na	ponte	
25 de Abril sujeitos às maiores restrições operacionais. 
Com	 o	 aumento	 de	 frequências	 do	 serviço	 Alfa,	 esta	
realidade praticamente desapareceu. 

Além da saturação da linha especialmente entre 

Campolide	 e	 Coina,	 também	 as	 fortes	 restrições	 de	
carga desmobilizam as empresas de transporte de 
mercadorias	de	utilizar	frequentemente	este	eixo.	Mesmo	
comboios como Bobadela – Setúbal, que via ponte 25 
de Abril percorreriam pouco mais de 70 quilómetros, 
são enviados via Setil, percorrendo praticamente 200 
quilómetros – isto acontece pois via Setil um comboio 
rebocado por uma locomotiva 4700 pode pesar até 
1.300 toneladas. Com duas pode mesmo duplicar a 
sua composição, ao passo que pela 25 de Abril nunca 
poderia ultrapassar as 1.408 toneladas. No entanto, 
existem	 ainda	 alguns	 tráfegos,	 sobretudo	 vazios,	 que	
passam pela ponte. Comboios como Alverca – Barreiro 
para transporte de amoníaco (quando carregado, o 
comboio vai via Poceirão e Setil) ou comboios vazios 
de madeira da Takargo entre Setúbal e o Norte do país 
fazem	parte	da	folha	de	serviços	da	ponte	desde	a	sua	
inauguração.
Mais	 excepcional	 foi	 a	 passagem	 de	 comboios	

carregados.	 Regulares	 apenas	 houve	 os	 do	 efémero	
tráfego	 de	 clínquer	 e	 petcoke	 da	 Takargo,	 entre	 as	
cimenteiras da Martingança e Pataias e o terminal 
portuário de Setúbal. Além destes, a circulação de 
outros comboios carregados apenas se deu devido a 
incidências	de	tráfego	–	interdição	da	linha	via	Poceirão	
e	Setil,	 fosse	por	obras	ou	acidente.	Com	essa	causa,	
já passaram pela ponte 25 de Abril comboios de carvão 
de Sines para a central do Pego (comboios de 2.000 
toneladas, que passaram a ponte divididos em duas 
partes) ou comboios de contentores de e para o Terminal 
XXI, em Sines. 
Nenhum	 veículo	 ferroviário	 que	 exceda	 as	 20,4	

toneladas por rodado pode circular pela ponte 25 de 
Abril, com exceção das locomotivas CP 4700, CP 5600 
e Takargo 6000, autorizadas excecionalmente a passar 
neste troço. Por exemplo as locomotivas 5600 atingem 
22,5 toneladas por rodado (90 toneladas, 4 rodados), 

As agulhas no viaduto de acesso à ponte de 25 de Abril, na margem Norte
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As agulhas no viaduto de acesso à ponte de 25 de Abril, na margem Norte

o	máximo	permitido	na	restante	rede	ferroviária.	Como	
as locomotivas têm sempre um peso por rodado muito 
superior ao material rebocado, a circulação em unidade 
múltipla é apenas autorizada até duas locomotivas. Caso 
um comboio nessas circunstâncias avarie, o seu socorro 
apenas poderá ser dado pela cauda, para evitar reunir 
três locomotivas. 
Estas	limitações	foram	devidamente	testadas	antes	da	

inauguração da ponte, tendo os ensaios decorrido com 
interdição do trânsito rodoviário. Duas locomotivas da 
série 1900, uma das quais a 1909, rebocaram cada uma 
14 vagões-tremonha duplos de tipo Us, elevando a carga 
total em cima da ponte para mais de 2.400 toneladas 
– praticamente o dobro da carga máxima autorizada 
quoditianamente. 
Devido	 à	 criticidade	 muito	 particular	 da	 ponte	 foi	

criado desde a origem um comboio socorro estacionado 
na estação de Campolide e guarnecido 24 horas por 
dia.	 Além	 de	 furgões	 especialmente	
equipados	 para	 fazer	 face	 a	
incidências de exploração (e que 
estão	 aliás	 afectos	 a	 essa	 missão	
para toda a região Sul e não apenas 
a ponte), está ainda presente uma 
locomotiva diesel preparada para os 
socorros que possam ser necessários 
a composições avariadas ou em caso 
de	 falta	 de	 energia	 na	 catenária.	 A	
locomotiva de duas cabines (para 
potenciar visibilidade máxima da 
equipa de condução) pertence à série 
1900/1930 da CP, com 3.000 cavalos 
de potência. Num dos lados está 
equipado com engates de tensor 
UIC (os utilizados nas composições 
de locomotiva e carruagens/
vagões) e no outro lado com um 

engate automático de tipo 
Scharfenberg,	 utilizado	 nas	
automotoras elétricas como as 
séries 2300 da CP ou 3500 da 
Fertagus. Se o socorro a prestar 
necessitar	 de	 uma	 diferente	
orientação da locomotiva (pois 
cada lado da mesma tem 
um	 tipo	 de	 engate	 diferente),	
o triângulo das linhas entre 
Campolide,	Benfica	e	Sete	Rios	
é utilizado para a inverter. 

Na entrada Norte do tabuleiro 
existem ainda agulhas que 
permitem a mudança dos 
comboios de uma linha para a 
outra, em caso de necessidade. 
A	 via	 férrea	 eletrificada	 que	
passa na ponte 25 de Abril é 
alimentada pela subestação 

de tracção elétrica do Fogueteiro, obrigando a uma 
zona	 neutra	 de	 separação	 entre	 zonas	 de	 diferentes	
subestações entre Campolide e Alvito-A, já que no troço 
lisboeta	a	alimentação	é	 fornecida	pela	subestação	da	
Amadora.

Após 50 anos de serviço rodoviário e 17 de serviço 
ferroviário	 a	 ponte	 25	 de	Abril	 continua	 a	 ser	 a	maior	
porta de entrada e saída de Lisboa rumo a Sul. De há 
largos existes um projeto para construção de uma nova 
ponte entre Chelas e Barreiro, cancelado há quase dez 
anos. A nova ponte iria permitir atravessar o Tejo em 
condições de exploração equiparáveis a troços ditos 
normais	da	rede	ferroviária	nacional,	tanto	em	termos	de	
rampas, como de cargas admissíveis e até velocidade. A 
saturação da ponte 25 de Abril, comum aos dois modos 
de transporte que por ali operam, permanece por isso 
um tópico sem resolução.

Comboio Fertagus (série 3500) passando no tabuleiro ferroviário, 
onde é bem visível a rampa.

A locomotiva de reserva em Campolide vai sendo trocada a intervalos regulares, 
mas é sempre da série 1900 ou 1930. Note-se o engate automático.
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A APAC volta este ano a organizar o seu tradicional passeio anual, que pelo segundo ano consecutivo 
recorrerá a uma circulação dedicada. 

Depois de no ano passado a associação ter realizado um passeio Lisboa – Sines a bordo de uma 
UTE 2240, este ano a associação vai promover uma viagem especial Gaia – Leixões a bordo de uma UME 
3400, no que será a primeira vez de uma unidade daquele tipo em serviço comercial até Leixões.

O programa do passeio contempla também ligação em comboio Intercidades no eixo Lisboa – Porto, in-
cluindo ainda a evocação dos 25 anos da inauguração da ponte de São João, visita ao porto de Leixões e ao 
depósito de Contumil. A meio da jornada a Associação celebrará o seu aniversário com um almoço na zona 
do porto de Leixões.

As	inscrições	já	estão	abertas	e	este	ano	destaca-se	a	novidade	do	seu	pagamento	poder	ser	feito	online,	
através	da	nova	loja	oficial	da	associação,	em	www.caminhosdeferro.pt/loja	

Passeio Anual da APAC 
vai até Leixões
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Festa das Vindimas

A Festa das Vindimas realiza-se nos dias 1 e 8 de outubro. Para 
celebrar as vindimas, nada melhor do que conhecer toda a 

tradição e participar no processo produtivo do vinho na região do 
Douro.	Tem	garantida	uma	boa	colheita,	muito	convívio	e	festa,	numa	

viagem	deslumbrante	entre	o	Porto	e	Pinhão.	Programa	de	um	dia,	com	viagem	em	comboio	especial,	formado	por	
carruagens de 1ª e 2ª classe, no percurso Porto Campanhã/Pinhão e Régua/Porto Campanhã, com partida às 8h00 
e regresso pelas 20h24. 

Comboio Histórico

Viajar	 no	 Comboio	 Histórico	 do	 Douro	 é	 fazer	 uma	 viagem	 no	
tempo. Num percurso à beira do Rio Douro, a carismática 

Locomotiva	a	Vapor	0186,	construída	em	1925	pela	Henschel	&	Sohn	
e as cinco carruagens históricas, percorrem a distância que vai da 
Régua ao Tua, numa viagem única ao passado, marcada pela beleza 

da	paisagem	classificada	pela	UNESCO	como	Património	Mundial.	

Mais informações: http://www.cp.pt/

Mais informações: http://www.cp.pt/

O Movimento Cívico de Salvaguarda do Patri-
mónio Ferroviário do Barreiro associa-se este 
ano a outras associações para promover um 

passeio pelo imenso património ferroviário existente no 
Barreiro, integrado nas Jornadas Europeias do Patrimó-
nio, que se celebram no fim de semana de 24 e 25 de 
Setembro. 

Assim, a 25 de Setembro, o Movimento promove um 
passeio pelo património ferroviário do Barreiro que per-
mitirá aos interessados uma oportunidade de verem as 
magníficas oficinas gerais do Barreiro, implantadas junto 
aquela que foi a primeira estação ferroviária do Barreiro, 
na Rua Miguel Pais. Será aliás este o ponto de encontro 
para um passeio que levará ainda os participantes a ver a 
singular rotunda de locomotivas, o Cais Coberto e a esta-
ção do Sul e Sueste, antes de embarcarem num pequeno 
passeio de comboio até ao Lavradio.

Na estação do Lavradio estará visitável o espaço L e 
será promovido um almoço-convívio no cais coberto da 
estação do Lavradio. Durante a tarde terá lugar um coló-
quio subordinado ao tema “Barreiro Cidade da Indústria: 
o Centro Histórico Ferroviário – inovação e desenvolvi-
mento”. As inscrições são limitada e os detalhes para as 
mesmas podem ser vistas no cartaz do evento, aqui apre-
sentado.

A organização conta com o apoio e promoção da Asso-
ciação Barreiro – Património Memória e Futuro, Associa-
ção Colectividades Concelho Barreiro, Associação Portu-
guesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro, Associação 
Portuguesa de Arqueologia Industrial, Câmara Municipal 
do Barreiro e EMEF.

Rota do Património 
Ferroviário no 

Barreiro
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Memórias das planícies Alentejanas 
na próxima edição


