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Início

Trainspotter VII – Abril 2018

O

Verão traz-nos um novo volume da Trainspotter em papel. A primeira parte, publicada em
Abril, versou sobre as origens da linha e a lente de Emílio Biel, que as registou, bem como a descrição
do percurso, suas estações, os seus azulejos e até a
história das placas giratórias.
Agora, no oitavo número impresso da Trainspotter ex-

ploramos com todos os detalhes as numerosas obras de
arte desta linha, tão numerosas que o seu conjunto é o
mais vasto entre as linhas portuguesas. Nas mais de 70
páginas apresentamos por isso todas as pontes e todos
os túneis, muitos em lugares de inegável beleza paisagística e que permitem apresentar algumas fotografias
inolvidáveis de belas composições ferroviárias. Nas
principais obras de arte detalhamos ainda com especial
afinco a sua história e características estruturais, procurando tornar este volume
numa revista obrigatória
também por este lado da
engenharia ferroviária.
Como sempre, a venda
é assegurada pela APAC
– Associação Portuguesa
dos Amigos dos Caminhos de Ferro, sendo os
seus lucros orientados
para os projetos de preservação e desde logo,
atualmente, o restauro da
automotora Nohab 0111
do Museu Nacional Ferroviário.
A revista pode ser comprada na loja online da
APAC:
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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Editorial
Pedro André

A

núncios e mais anúncios.E volta e meia mais
uns anúncios.

Anúncios do que se vai fazer e que já devia
estar feito. Anúncios do que se vai fazer e nunca vai ser
feito. Anúncios dos anúncios anteriores que não passaram disso mesmo. Anúncios de investimento de tostões
onde eram necessários centenas de milhões. Anúncios
de que se vai em breve anunciar alguma coisa. Todo o
tipo de anúncios possíveis e imaginários que se traduzem na maior parte em coisa nenhuma.
O povo bate palmas, alegra-se e dá vivas de contentamento. Aí vêm as obras para o Minho, Douro, Algarve,
Oeste, Beiras e, pasme-se... para o Alentejo!!! Maravilha, afinal é tudo, fantástico, fenomenal, e no entanto
anda-se de autocarro ao invés de se andar de comboio
porque parece que não há material disponível. Mas calma, anunciam-se novos comboios para quando as obras
se finalizarem!! E quando se vão finalizar? 2020, 2025,
2030?
O próximo Governo deveria pensar em criar um Ministério da Propaganda já que se tornaram especialistas nessa matéria e aí podiam englobar vários outros
ministérios e secretarias de estado que hoje quase não
têm utilidade nenhuma. O provérbio popular diz que com
“papas e bolos se enganam os tolos”, mas parece-me a
mim é que o Governo já nem dinheiro tem para comprar
a farinha para as papas quanto mais para bolos.
As cativações de dinheiro público funcionam às mil
maravilhas ali para os lados do Oeste. Se antigamente
se podia apanhar uma supressão entre dezenas de circulações, agora o jogo inverteu-se e o difícil, para não
dizer impossível, é apanhar uma circulação entre dezenas de supressões. Se nalguns dias faltam comboios
no Alentejo ou Algarve, se alguns
Intercidades de Évora são feitos por
UTE, nada bate a vergonha a que o
Oeste chegou.

exigindo soluções rápidas e efectivas.
No Douro e Minho as supressões não acontecem,
muito por culpa do material alugado que continua a fazer
comichão a centenas de “entusiastas”, mas que veio salvar essas duas linhas do colapso que agora se enfrenta
no resto do país a diesel.
É hora do estado assumir que não há outra solução
que não seja alugar mais material para colocar ao serviço da CP tentando deste modo salvar o que ainda pode
ser salvo ou, com a liberalização dos tráfegos ferroviários de passageiros, vai ser a CP a ficar a ver passar os
comboios.
Não podemos nem devemos esperar que a situação
tenha melhoras apenas e só por termos muita fé. É por
demais evidente que o futuro é cada vez mais sombrio
por muito que os sorrisos amarelos dos governantes
inundem tudo o que é espaço noticioso com as já mais
do que batidas promessas.
A situação tornou-se tão ridicula que se anunciaram 11
milhões para investir na Beira Alta em 14 quilómetros e
cujas obras vão durar uma eternidade ou, em português,
uns fantásticos 294 dias.
Quanto à nossa edição da Trainspotter traz como principal destaque o Ramal de Reguengos com várias visões sobre o mesmo desde os aspectos históricos até
uma ideia futurista que poderia ser aplicada no mesmo,
Espaço ainda para a actualidade e uma nota de realce para uma pré-apresentação sobre um novo número
da Trainspotter Impressa que há de surgir no final deste
ano.
A todos os leitores, cumprimentos.

Depois de um óptimo trabalho
efectuado pela antiga administração da CP no aumento do número
de passageiros que durou largos
anos, agora é altura de jogar tudo
fora e ter de muito provavelmente
começar do zero. Não será a administração a principal culpada já que
depende exclusivamente do Governo, mas é ela que tem de dar a cara
e dar um valente murro na mesa
5
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Investimento do Ferrovia 2020
desviado para os sistemas

N

metropolitanos

o âmbito de uma sessão de apresentação
do Programa Nacional de Investimentos no
horizonte 2030 que decorreu no LNEC em
Lisboa no dia 19 de Junho, o presidente do conselho de administração da Infraestruturas de Portugal,
António Laranjo, realizou uma apresentação relativa
à execução do actual Quadro Comunitário de Apoio
consagrado através do PETI3+, elaborado pelo anterior Governo em Abril de 2014, e revisto posteriormente pelo actual Governo.

Com essa revisão, justificada pelo défice de 1.428 milhões de euros no financiamento previsto para assegurar todos os projectos previstos, o investimento previsto
para o sector ferroviário caiu 17,5%, de 2.639 milhões de
euros para 2.176 milhões de euros, fazendo cair quatro
dos 15 projectos inicialmente previstos. Entre os quatro
projectos excluídos encontram-se a ligação ao terminal
da Termitrena, em Setúbal, a electrificação da Linha do
Douro entre a Régua e Pocinho, a electrificação do Ramal de Neves Corvo e a renovação da Linha do Vouga.
No caso dos três primeiros, o documento que serviu de
base à apresentação menciona que se encontram em
revisão.
Mas é importante referir que mesmo dentro dos 11
projectos que resultaram da revisão, caíram parte dos
objectivos de alguns deles, como já temos vindo a referir
na Trainspotter – a instalação de uma terceira via entre Alverca e Castanheira do Ribatejo, a modernização
da Linha do Oeste entre Caldas da Rainha e Louriçal, a
nova Linha de Sines ou a duplicação de via entre Poceirão e Bombel são alguns exemplos.
No seu global, a primeira versão do PETI3+ previa um
investimento global de 6.067 milhões de euros. Apesar
do défice de financiamento que alegadamente a primeira versão sofria, a versão revista apresentou paradoxalmente um valor global ainda superior: 6.456 milhões de
euros. De onde apareceu então o dinheiro que não só
permitiu eliminar o défice de financiamento, como ainda
aumentar o volume global de investimento?
Em primeiro lugar, o aumento do volume global de
investimento até será fácil de explicar. Resultou praticamente em exclusivo do aumento do investimento previsto a realizar pelo sector privado que, apesar da distribuição entre os sectores se ter alterado profundamente
6

(transferiu-se em grande medida do rodoviário para o
portuário), passou a prever mais 356 milhões de euros
para um valor total de 2.236 milhões de euros (35% do
total previsto).
Também houve alguns aumentos nas parcelas de financiamento comunitário associadas ao PT2020 e ao
CEF: no somatório de ambos, passaram de 1.256 milhões de euros para 1.579 milhões de euros (crescimento de 25%). Mas daqui só resultaram mais 323 milhões
de euros para colmatar o défice de financiamento.
De facto, a grande parcela do défice de financiamento que a primeira versão do PETI3+ sofria foi eliminada
através de um brutal aumento do investimento público
previsto, que cresceu 83%, de 1.359 milhões de euros
para 2.487 milhões de euros. Isto significa que grande
parte da redistribuição de recursos entre os distintos
sectores que aconteceu com a revisão do PETI3+ - e
que levou a ferrovia a perder 463 milhões de euros de
investimento global – aconteceu pura e simplesmente
por força de opção política do Governo.
Em rigor, a ferrovia até não perdeu financiamento
público. De facto, a revisão do PETI3+ aumentou ligeiramente a dotação de verbas públicas em cerca de 70
milhões de euros para 1.087 milhões. E a ferrovia até
manteve a maior fatia, visto que esse valor representa
cerca de 43,7% do total (antes da revisão, os 1.017 milhões representavam praticamente 75% do investimento
público previsto). Mas por outro lado também não foram
concedidas quaisquer verbas adicionais que permitissem cobrir as necessidades de financiamento associadas aos projectos ou objectivos que caíram por terra.
Que sectores beneficiaram então da alocação adicional de investimento público? Todos os sectores com
excepção do aeroportuário onde não havia e continuou
a não haver qualquer verba pública prevista. Mesmo a
ferrovia, conforme já referido, beneficiou de uma afectação suplementar das verbas públicas. No entanto, só na
ferrovia esse crescimento aconteceu de forma residual
– os 70 milhões adicionais correspondem a apenas mais
6,8% de verbas.
No três restantes sectores, o investimento público
previsto cresceu expressivamente. No sector portuário,
aumentou 67,5% para 335 milhões; no sector rodoviário
aumentou 383% para 396 milhões de euros; e nos trans-
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Investimentos previstos no âmbito do PETI3+ na versão inicial e na versão actualizada pelo actual Governo, por sector e por fonte de
financiamento. Adaptado de Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas - Balanço de Execução Setorial e Global.

portes públicos de passageiros aumentou uns estonteantes 1015% para 669 milhões de euros.
Na versão inicial do PETI3+, os transportes públicos
de passageiros incluíam dois projectos e um objectivo vago: 15 milhões de euros para o prolongamento
do Metro de Lisboa até à Reboleira (um objectivo até
já concretizado), 160 milhões de euros para a Linha de
Cascais e 580 milhões de euros para “outros serviços
públicos de transporte a nível nacional”.
Com a revisão passaram a constar 8 projectos. Infelizmente não descobrimos qualquer documento que os
elencasse de forma devida, mas é possível adivinhar
pelo menos alguns deles, além dos dois já referidos:
a expansão do Metro de Lisboa, a expansão do Metro
do Porto (que incluirá dois projectos) e o Metrobus para
substituir o antigo Ramal da Lousã. Se a modernização
da Linha de Cascais não foi eliminada , apenas faltará
referir um projecto. Mas se ela não foi eliminada, é pertinente considerar que o Governo assumiu a sua concretização porque inscreveu verbas públicas para a mesma.

Por que é que entretanto o mesmo Governo disse
publicamente que não existe financiamento disponível
para a Linha de Cascais? As verbas públicas adicionais
do PETI3+ revisto foram inscritas sem que houvesse
realmente capacidade financeira do Estado para tal e
portanto, na prática os 1.359 milhões de investimento
público adicional assumido trataram-se apenas de um
exercício de propaganda? Se não existe financiamento europeu disponível para a modernização da Linha de
Cascais, por que é que o Governo não assume a realização de um investimento tão importante, se o mesmo
Governo aumentou a dotação de capital para os transportes públicos em mais de 1000%? Independentemente da pertinência dos projectos de expansão das redes
metropolitanas de Lisboa e Porto, por que é que existe
capacidade do Estado para investir nas mesmas (serão
mais de 550 milhões de euros só em infraestrutura) e
não existe capacidade para investir na Linha de Cascais, onde a prioridade deveria ser total?
São questões nebulosas ainda por responder, sobre7
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tudo se considerarmos que as expansões das redes de
metro serão realizadas não só em grande medida à custa de investimento público, porque nas áreas metropolitanas o financiamento comunitário será sempre mais
limitado por se tratarem de zonas economicamente mais
favorecidas, mas também à custa da reprogramação
dos próprios fundos europeus. Na prática isso significa
que esses fundos foram desviados de outros projectos a
que se encontravam alocados inicialmente – desconhecendo-se quais projectos.
Se o apetite do Governo pela ferrovia já parece bastante discutível, os números da execução dos projectos
ferroviários só o vêm confirmar ainda mais: apenas 5%
do volume de investimento atribuído estará concluído no
final do actual ano (qualquer coisa como 109 milhões de
euros) – de longe a mais baixa taxa entre os cinco sectores que integram o PETI3+. O sector rodoviário possui
actualmente 23% do volume de investimento já realizado, no sector marítimo-portuário está concretizado 13%,
valor que se aplica também para os transportes públicos de passageiros e, por último, o sector aeroportuário
possui 19% do investimento realizado – números que
no seu global não são animadores numa altura em que
estão volvidos quatro anos desde a entrada do actual
Quadro Comunitário de Apoio e em que apenas restam
três anos e alguns meses para a sua conclusão.
Em fase de obra ou contratação encontra-se 35% do
volume de investimento em ferrovia (cerca de 761 milhões de euros) muito graças ao lançamento dos concursos para a construção da nova linha Évora – Caia. As
promessas do Governo apontam para que no final deste
ano se encontrem cerca de 1.500 milhões de euros em
obra ou em fase de concurso (cerca de 69% do volume
do Ferrovia 2020), que é o mesmo que dizer que nos
seis meses que restam ainda teriam que ser lançadas
diversas empreitadas avaliadas em cerca de 700 a 800
milhões de euros. Na prática é um objectivo impossível,
atentendo a que muitos dos projectos necessários para
alcançar esse valor, onde se inclui desde logo a Linha da
Beira Alta, nem sequer entraram em avaliação ambiental, o que por si só levará mais de seis meses a concluir
todas as suas fases – o que é efectivamente corroborado pelo documento, que refere que 58% do volume de
investimento associado aos projectos ferroviários ainda
estão em fase de estudo.
Quando comparamos a parcela de investimento na
ferrovia em fase de obra ou concurso, o cenário é mais
equilibrado com os restantes sectores. Na rodovia só
12% dos projectos estão em contratação. No sector
marítimo-portuário encontram-se 42% em fase de contratação ou obra e no sector aeroportuário estão 33%.
Curiosamente, é mais uma vez os transportes públicos
de passageiros é onde se encontra a maior percentagem, com o documento a referir que 50% dos projectos
estão em “fase de implementação” – mas não na Linha
8

de Cascais, como é bem sabido.
Tendo sido o sector mais privilegiado pelo Governo na
distribuição de verbas públicas para compensar o défice
de financiamento à partida e com o redireccionamento
de fundos comunitários para estes projectos, estes números só confirmam que, de facto, a alocação foi realizada com profunda motivação política, centralizando o
investimento em novas infraestruturas nas zonas metropolitanas, zonas economicamente mais favorecidas, em
detrimento quer de zonas economicamente mais desfavorecidas que na generalidade são atravessadas por
boa parte das vias férreas nacionais, vias essas para
onde estão previstos, na generalidade, investimentos
bem mais modestos (e em muitos casos questionáveis)
mas que tardam em sair do papel, e em detrimento das
infraestruturais fundamentais já existentes, como o é a
Linha de Cascais.
Numa altura em que o estudo de impacte ambiental para a expansão do Metro de Lisboa se encontrará
próximo da fase de consulta pública, ainda estão a ser
contratados projectos para a modernização da Linha do
Norte, o projecto de renovação da Linha da Beira Alta,
o investimento mais volumoso do Ferrovia 2020, ainda
nem deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente e,
ainda há escassos meses, o Governo desconhecia sequer se seria necessário realizar um estudo de impacte
ambiental para avançar com a electrificação da Linha do
Algarve.

Sondagens geotécnicas no jardim da Estrela para as futuras
obras do metro, Abril de 2018 © Ricardo Quinas
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Concluída a renovação

de via
entre Alfarelos e Pampilhosa

N

o dia 11 de Junho, a Infraestruturas de Portugal anunciou a conclusão do investimento de 30,5 milhões de euros na renovação
integral de via realizada entre Alfarelos e Pampilhosa no âmbito do plano de modernização da Linha do
Norte. Esta empreitada fora adjudicada no princípio
de Setembro de 2015 e as obras iniciaram-se em
Março de 2016, prevendo-se dois anos de execução
que acabaram assim por ser ligeiramente excedidos.

De forma geral, as obras incluíram a substituição integral da superestrutura de via no troço compreendido
entre o PK 194,500 e 230,630, excluíndo-se a zona da
estação de Coimbra-B entre o PK 216,800 e 218,000, a
melhoria das condições de três estações e cinco apeadeiros através do alteamento e prolongamento das plataformas, estabilização de vários taludes, melhoria dos
sistemas de drenagem, instalação de vedações, trabalhos de catenária e instalação de quatro agulhas com
o objectivo de futuramente permitirem a circulação de
comboios até 750 metros de comprimento.
A renovação de via minimalista que foi seguida neste
troço, com algumas opções de todo questionáveis como
a aplicação de travessas bibloco ou o facto de não ter
sido construída uma plataforma de via com as condições
desejáveis num troço que percorre em grande parte os
terrenos inundáveis do Mondego, mais do que o aumento das velocidades praticadas, que aconteceram apenas
de forma marginal, destinou-se a renovar o ciclo de vida
da infraestrutura, contribuindo para a eliminação de diversos afrouxamentos e melhoria das condições de segurança e conforto naquele que é um dos troços mais
saturados da Linha do Norte.
Este investimento constituiu parte de um investimento global superior a 130 milhões de euros neste troço,
dos quais 43 milhões foram concretizados no anterior
Quadro Comunitário de Apoio, para a supressão de 19
passagens de nível, construção de 13 passagens desniveladas e instalação de sinalização electrónica, e 90
milhões de euros serão concretizados no actual quadro
financeiro que vigora até 2020.
Estão previstas para breve empreitadas relativas à
estabilização de cerca de seis taludes num valor de
cerca de 2 milhões de euros e encontram-se em fase
de projecto as intervenções nas estações de Alfarelos
e Coimbra-B e a continuidade da supressão de diversas passagens de nível ainda existentes, que deverão
somar mais 30 milhões de euros de investimento. Parte
do valor restante foi destinado ao fornecimento de mate-

riais de via para a renovação, enquanto outra parte será
destinado no futuro à instalação de ECTS. A renovação
da estação da Pampilhosa está incluída no investimento
previsto para a Linha da Beira Alta.
Entretanto, no mesmo dia 11 de Junho a Infraestruturas de Portugal lançou um concurso público para a continuidade da modernização da Linha do Norte, desta vez
para o troço Espinho – Gaia entre o PK 315,480 e o PK
332,780, no valor base de 49 milhões de euros e com
um prazo de execução de um ano e cinco meses.
Em geral, os objectivos da modernização são semelhantes à empreitada agora concluída, englobando a
renovação integral de via entre os PK 318,600 (extremo norte da zona renovada da estação de Espinho) e
327,000 (extremo sul da renovação de via que decorre actualmente entre Valadares e Gaia), alteração dos
layouts das estações de Granja e Gaia, onde se inclui
a implantação de novas vias com 750 metros de comprimento útil, substituição da catenária, construção de
diversas passagens desniveladas rodoviárias e pedonais e construção de novas plataformas nas estações
e apeadeiros.
Relativamente à zona mais a sul entre Ovar e Espinho, tão cedo não deverão arrancar as obras, não só
para limitar o impacto sobre a pontualidade do tráfego
ferroviário, mas também porque a elaboração do projecto de execução desse troço entre o PK 296,600 e
315,380 apenas foi adjudicado no passado dia 21 de
Maio, prevendo um prazo de execução de quase três
anos, o que significa que só ficará pronto muito próximo
da meta final do Ferrovia 2020.
A modernização da Linha do Norte inclui ainda o troço
Santarém – Entroncamento, em que a principal intervenção será a instalação de sinalização electrónica cujo
concurso foi lançado em Agosto do ano passado, e a
remodelação do layout e automatização do terminal de
mercadorias da Bobadela, que se encontra em fase de
projecto de execução.
Recentemente foram ainda lançados outros concursos públicos menores para o principal eixo ferroviário do
país, onde se conta um primeiro do dia 21 de Maio relativo ao projecto de execução de uma passagem superior
para eliminação da passagem de nível situada ao PK
76,789, na zona das Assacaias, a norte de Santarém, e
um segundo para a renovação da superestrutura de via
entre os PK 147,165 e 148,404, correspondente ao túnel
de Albergaria.
9
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BREVES

Histórico do Douro
inicia sem vapor

N

o dia 2 de Junho iniciou-se a temporada
do Comboio Histórico do Douro, que
este ano não conta com a presença da
locomotiva a vapor 0186 no seu primeiro
mês de operação, aqui fotografada pelo
Ricardo Ferreira a caminho do Tua, à
passagem na zona de Vilarinho de Cotas
no dia 17 de Julho de 2017.

Por força da falta de recursos humanos
e financeiros na EMEF, a habitual revisão
anual da unidade não foi realizada no
tempo devido, atrasando a sua entrada ao
serviço.
Conforme anunciado pela própria CP no
programa, até 15 de Julho prevê-se que
este serviço turístico seja realizado pelas
locomotivas 1400 com decoração azul.

Histórico do Vouga novamente nos carris
D
epois de alguma indefinição nos
últimos meses em torno da operação
do comboio Histórico do Vouga, foi já a
poucos dias da primeira viagem que a CP
anunciou o programa para este ano, e que
surge inclusivamente reforçado após o
sucesso do ano passado.

Aos sábados entre 30 de Junho e 13 de
Outubro, o comboio apitará ao longo
da linha de via estreita entre Aveiro e
Macinhata, com uma visita incluída ao
museu ferroviário desta última estação e
tempo disponível para uma visita ao centro
histórico de Águeda.

A novidade deste ano é mesmo o reforço
com viagens também aos domingos no
período entre 15 de Julho e 26 de Agosto,
em resposta à ocupação praticamente
total que este serviço registou no primeiro
ano de actividade.

Nesse período, a marcha em vazio de
retorno do material de Aveiro a Sernada,
que o Valério Santos fotografou próximo
de Eirol no dia 13 de Agosto, circulará às
segundas-feiras e não aos domingos.

10
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Verão traz reforços de oferta no longo curso

À

semelhança do que aconteceu no
ano passado, a CP voltou a reforçar a
oferta nos fins de semana do período do
verão em vários serviços de longo curso
no eixo Porto – Lisboa – Faro.
No Sul os passageiros contam desde o
dia 8 de Junho com um Intercidades extra
para Faro à sexta-feira, cujo retorno só
acontece no domingo, assim como com
um desdobramento regular aos comboios
Alfa Pendular 180/1 e 186/7 aos sábados
desde o dia 30 de Junho, entre o Oriente
e Faro.
A novidade é no entanto a criação de um
Intercidades adicional Porto – Lisboa aos
sábados entre 2 de Junho e 27 de Outubro,
coincidente com o período de operação do
comboio Histórico do Douro, permitindo
que os passageiros voltem ainda no
mesmo dia a Lisboa.
Até à data, só era possível ir e voltar ao
Douro a partir de Lisboa aos domingos,
pelo facto do Alfa Pendular nº 136 aqui
fotografado pelo Valério Santos parado
em Gaia no dia 4 de Março de 2011, não
circular aos sábados.

UTE voltaram à Linha do Sul
D

urante o mês de Junho aconteceram
várias marchas de formação de
maquinistas que possibilitaram rever as
UTE 2240 em actividade em plena Linha
do Sul, após o fim do serviço ferroviário
Regional que aconteceu já há mais de seis
anos.

Logo no primeiro dia de Junho, o Pedro
André fotografou uma dessas marchas
entre Santa Apolónia e Ermidas-Sado, a
cargo da UTE 2275, à passagem na zona
da Azinheira dos Barros.
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Medway desloca vagões Us para abate
N

o dia 10 de Junho a Medway realizou um
comboio especial com o objectivo de
movimentar várias dezenas de vagões Us
que se encontravam na estação de Vendas
Novas para a estação do Entroncamento,
com vista a serem demolidos.

Este comboio surgiu cerca de um mês
depois de uma locomotiva 335 ao serviço
da Medway se ter deslocado à mesma
estação e realizado diversas manobras
com vista a separar os vagões da série a
abater, a primeira de três séries, fabricada
em 1972.
O João Morgado fotografou este
espectacular comboio no seu regresso, já
próximo do destino final no viaduto junto
à estação dos Riachos, com a locomotiva
4722 levar consigo uma impressionante
composição de 44 Us a formarem um
comboio com 750 metros de comprimento.

Takargo opera ferro das Astúrias
E

m Maio, os comboios da Takargo
começaram a rasgar a cordilheira
Cantábrica através da linha que atravessa o
porto de Pajares, com o início da operação
de um comboio oriundo de Trasona com
destino a Penalva em Portugal.

O Alvaro Guerra registou a passagem
deste novo tráfego no dia 7 de Junho, em
plena estação de Pajares.
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Este novo serviço com frequência semanal
está integrado nos tráfegos da Tramesa,
que acrescentou também Aranda de Duero
e que prevê acrescentar Irún à rede do
serviço.
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Maquinaria da Somafel chegou ao porto de Leixões

N

o passado dia 29 de Junho, durante
a escala do navio Saoura da Cnan
Nord/Isamar, desembarcaram no porto de
Leixões duas máquinas da Somafel que se
encontravam na Argélia.
O Gonçalo Ribera acompanhou esta
peculiar operação e mostra-nos duas
fotografias, sendo que esta primeira retrata
o desembarque da antiga locomotiva 1210
da CP, actual unidade 1424 da Somafel.

Nesta segunda fotografia, foi a vez de
uma atacadeira de via e respectivo vagão
de apoio voltarem também a terra firme,
vendo-se facilmente perfis metálicos nos
bogies, usados para o transporte.

Os veículos ficaram no cais do porto de
Leixões a aguardar transporte especial por
via rodoviária até ao estaleiro da Somafel
em Oliveirinha, visto que se encontram na
configuração de bitola UIC.

Após vários anos sem obras ferroviárias
relevantes em Portugal, a opção para
as empresas do sector passou pela
internacionalização, mobilizando os seus
meios para obras no estrangeiro.
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Renovação de via em São Pedro do Estoril

A

Infraestruturas de Portugal adjudicou
uma empreitada para renovação
integral de via na Linha de Cascais, entre
os PK 20,430 e 21,600, à empresa MotaEngil por um valor de cerca de 423 mil
euros.

Esta intervenção com duração prevista de
150 dias permitirá eliminar as travessas de
madeira que ainda substistem neste troço,
não estando incluídas as linhas da estação
de São Pedro por já se encontrarem
assentes em travessas de betão.

O Ricardo Quinas fotografou este comboio
urbano Cascais – Cais do Sodré no dia
22 de Dezembro de 2014 à passagem
sobre a zona onde acontece a transição
entre travessas de betão e travessas de
madeira, ao PK 21,600.

Incêndio destruiu armazém em Vila Real de Santo António

N

a tarde do dia 11 de Junho deflagrou
um
incêndio
num
armazém
desactivado da estação de Vila Real de
Santo António, onde se encontraram em
tempos instaladas as oficinas de material
ferroviário,
conforme
vemos
nesta
fotografia do Steve Widdison do dia 14 de
Junho.

O telhado ficou destruído, assim como
terão ficado totalmente destruídos pelo
menos três veículos históricos que se
encontravam no seu interior, segundo
fontes locais, a aguardar há largos anos
a incorporação no acervo do Museu
Nacional Ferroviário.

No total estariam sete veículos no local,
entre os quais uma carruagem de bogies,
três carruagens de eixos, duas gruas e
um vagão de bordas baixas, sendo que
alguns dos exemplares eram únicos a
nível nacional.
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Spotting

Visão
da
cabine
da
locomotiva 0186, parada
na estação da Régua, 9 de
Julho de 2017
Ricardo Ferreira
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R amal de R eguengos - passado
Pedro André

S

endo esta uma edição em que o Ramal de
Reguengos é um tema em destaque, não
podia deixar de fazer um breve resumo da
história do mesmo.
Corria o ano de 1884 quando uma comissão mista de
engenheiros portugueses e espanhóis ficou responsável
por estudar um lugar onde uma futura linha entre Évora
em direcção a Zafra pudesse atravessar a fronteira. Esta
futura ligação tinha como objectivo entroncar na linha
entre Mérida e Sevilha. No entanto, e embora tivesse
existido acordo técnico, o estudo não chegou a ter aprovação diplomática.
Entretanto, no ano de 1887, e segundo o que foi publicado numa Gazeta dos Caminhos de Ferro haviam sido
concedidas por ordem do Ministério das Obras Públicas
a exploração de novas linhas com recurso a tracção a
vapor utilizando o sistema americano que implicava a
colocação de carris nas estradas existentes.
Uma dessas concessões dizia respeito a uma linha
que começaria em Évora, passaria por Reguengos e
terminaria em Mourão utilizando para o efeito a estrada
real nº 20 (muito provavelmente a actual estrada nacional 256) que ligava Évora até à fronteira com Espanha
passando por Mourão. O vencedor desta concessão
com um prazo de 99 anos foi o Sr. Barão de Matosinhos
que no entanto nunca avançou com o projecto tal como
aconteceu com dezenas de outros projectos ferroviários
da altura.
Em 1898 surgiu um plano com base no decreto-lei de

6 de Outubro de 1898 que encarregava duas comissões
técnicas com o intuito de delinear a rede complementar
a sul do rio Tejo e a norte do Mondego. Em relação ao
sul do país, o plano datado de 15 de Maio de 1899, efectuado pela comissão foi apreciado pelas entidades competentes e o processo deu lugar ao decreto do dia 27 de Novembro de 1902. Neste
decreto acabou por ser incluída a Linha do
Guadiana, que mais não era que a ligação
ferroviária desde Évora até ao Pomarão
passando por Reguengos, Mourão, Moura, Pias, Serpa/Aldeia Nova até finalmente
atingir as ninas de São Domingos.
Segundo os estudos, os primeiros quilómetros entre Évora e Reguengos eram os
mais fáceis de concretizar tendo em conta
a orografia do terreno e a sua rentabilidade que se sustentava no pressuposto de
servir uma região de grande valor agricola.

Estação de Montoito em Agosto de 1989 © João Marques
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Um dos grandes mentores deste projec-
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to foi o Dr. Joaquim Rojão, presidente do Sindicato
Agricola e que muito lutou por esta ligação ferroviária. Todos estes esforços levaram a que este
troço entre Évora e Reguengos fosse incluído na
lei datada de 1 de Julho de 1903 que autorizava a
construção e posteriormente por uma portaria de
19 de Janeiro de 1904 que dava ordem para que
se elaborasse o projecto definitivo.
A construção destes quilómetros de via férrea
acabou por ser dividida em três secções: A primeira ia desde a estação de Évora até ao Perginanito,
que mais tarde se tornou na estação de Machede
com uma extensão aproximada de 13.300 metros.
A segunda secção ia desde Perdiganito até MonPassagem de uma composição pelo apeadeiro de Caridade, entretanto
toito, onde se iria erguer nova estação, totalizando
demolido no dia 25 de Março de 1986 © João Paulo Ferreira
um comprimento aproximado de 16.800 metros.
Finalmente a terceira secção iria ligar Montoito até
Como nem tudo corre como previsto, as obras podiam
à vila de Reguengos de Monsaraz numa extensão
ter
começado, mas não existia disponibilidade financeiaproximada de 10.100 metros. O total deste projecto
ra
para
que se iniciasse o projecto. Foi então decidido
atingia os 40.205 metros e o custo total orçado para o
adoptar
um sistema de financiamento similar ao que timesmo era de 431.000$00, o que dava um custo por
nha sido utilizado nos ramais de Aldeagalega (Montijo)
quilómetro de 11.971$00.
e de Montemor. Desse modo a câmara municipal ficava
No dia 4 de Janeiro de 1907 foi publicada a portaria responsável por obter o empréstimo financeiro  e, com a
que aprovava o projecto da primeira secção, seguindo- receita da exploração do ramal, a dívida iria sendo paga.
-se a publicação da portaria relativa à segunda secção Por outro lado o estado ficaria com as despesas de exno dia 21 de Setembro de 1909 e finalmente no dia 5 de ploração que segundo estudos optimistas seriam rapidaOutubro de 1909 saiu a portaria respectiva à terceira e mente compensadas pelo afluxo do tráfego.
última secção.

Estação de Reguengos de Monsaraz, 22 de Abril de 1989 © Paulo Ferreira
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No ano de 1921 estavam concluídas as estações de
Montoito e Perdiganito (Machede), tal como parte das
terraplanagens, faltando colocar os tabuleiros metálicos
nas pontes. Mas os trabalhos iriam arrastar-se quase indefinidamente.
Só em Setembro de 1926, no dia 28, foi publicado um
aviso ao público por parte da Direcção do Sul e Sueste
dos Caminhos de Ferro do Estado referente ao transporte de mercadorias destinadas às estações de Machede
e Montoito que reproduzimos de seguida:
Reguengos de Monsaraz, 10 de Agosto de 1988 © Paulo Ferreira

Assim foi elaborado um projecto de lei que autorizava
a câmara municipal a contrair um empréstimo de 500
contos que acabou por ser apresentado à Câmara de
Deputados e aprovado no dia 14 de Agosto de 1909. Do
lado da Câmara dos Pares, a aceitação do projecto não
se fez tão facilmente e foi necessário apresentar meses depois um novo projecto de lei referente à imediata
construção da linha de Reguengos.
Com a aprovação final por parte das duas câmaras foi
o primitivo projecto tranformado em lei no dia 27 de Janeiro de 1912. Assim e finalmente, a câmara municipal
de Reguengos de Monsaraz estava autorizada a contrair
um empréstimo financeiro de 500 contos tendo em vista
a construção dos quilómetros de ferrovia entre Évora e
Reguengos.
Finalmente no ano seguinte, em 1913, principiou a
construção da linha, mas de uma maneira demasiado
lenta, o que levou a que no dia 30 de Junho de 1914
tivessem sido apenas gastos 61 contos dos 500 contos
existentes no orçamento.
Se o plano inicial previa que os quilómetros entre
Évora e Reguengos demorrassem apenas dois anos a
serem concluídos.... a verdade é que demoram 15 anos,
o que logo à partida levou a que os custos tivessem sido
superiores ao esperado. Esses mesmos 15 anos de espera provocaram também que se tivesse perdido mais
de uma década de transporte ferroviário numa altura
em que o comboio era praticamente o único meio de
transporte existente. O tardar da finalização das obras
levou a que um dos principais mentores do projecto, o
Dr .Joaquim Rojão, não tivesse tido a possibilidade de
ver finalizada a linha.
Com a intenção de continuar e finalizar uma série de
projectos ferroviários que estavam planeados, como a
ligação a Reguengos ou o prolongamento da linha entre
Portimão e Lagos (entre outros), a Secretaria de Estado
do Comércio através da Direcção Geral dos Transportes
Terrestres publicou o Decreto Nº 4:811 de 31 de Agosto
de 1918 que autorizava o Governo a contrair empréstimos com vista ao financiamento das obras nos vários
troços ferroviários, incluindo o de Reguengos.
18

“Previne-se o público de que, a partir de 5 de Outubro
próximo, as estações de Machede e Montoio, situadas
na linha de Évora a Reguengos, ainda em construção,
ficam habilitadas a fazer o serviço de transporte de cereaes, adubos e outras mercadorias agricolas.
Todavia o serviço a executar só compreende o serviço interno, de vagão completo e sendo as operações de
carga e descarga por conta dos donos.
As mercadorias destinadas aquelas estações serão
sempre despachadas em portes pagos, consoante as
taxas estabeleciddas pela Classificação Geral de Mercadorias, acrescidas das distâncias de 13 e 30 quilómetros conforme se destinem a Machede ou Montoito.
As remessas que procedam destas estações só serão aceites em portes a pagar, devendo quando se trate
de vagão completo, serem requisições feitas com antecipação na estação de Évora.
Todo o serviço executado será com carácter provisório e sem responsabilidade para com esta administração.”
O facto é que não foi em 1926 que abriu a linha, mas
apenas no ano seguinte como vamos poder observar de
seguida.
Só no dia 6 de Abril de 1927 é que foi aberta à exploração pública o troço ferroviário entre Évora e Reguengos ainda incluído no projecto da futura Linha do
Guadiana após ser disponibilizado no dia 1 de Abril pela
Direcção do Sul e Sueste dos Caminhos de Ferro do
Estado o aviso ao público relativo à abertura do ramal.

Estação de Reguengos no final da década de 80 © João Marques
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Reguengos de Monsaraz, reprodução de postal, edição de Zambrano Gomes, Lisboa

A Gazeta dos Caminhos de Ferro do dia 1 de Junho
de 1927 noticiou o facto da estação de Reguengos, situada na Linha do Guadiana, ir passar a denominar-se
de Reguengos de Monsaraz. Esta alteração prendeu-se
com o facto de evitar confusões entre esta dependência
e o apeadeiro de Reguengos na Linha do Norte.

talhada sobre a realidade de grande partes dos ramais
ferroviários existentes no Alentejo (e não só) foi decido
que o Ramal de Reguengos passasse a regime de exploração económica, tentando desse modo viabilizar o
mesmo financeiramente já que os prejuízos eram avultados.

O relatório de 1931 – 1932 da Direcção Geral de Caminhos de Ferro ainda trouxe referências a trabalhos de
campo que foram efectuados relativamente ao projecto
de extensão da linha por mais 19.332 metros entre Reguengos e Mourão, que não passaram disso mesmo.

No ano de 1972, no dia 16 de Março, o Conselho de
Administração da companhia aprovou um estudo relativo à rentabilidade do Ramal de Reguengos que havia
sido elaborado pelo Departamento de Organização e
Planeamento e que defendia que o ramal devia ser encerrado por o mesmo não justificar economicamente a
sua exploração, sendo que tal não chegou a acontecer.

A verdade é que da prevista Linha do Guadiana que
iria chegar a Espanha, apenas os quilómetros até Reguengos foram construídos e assim surgiu mais um ramal sem saída e sem futuro no Alentejo, tal como aconteceu com Moura, Mora, Vila Viçosa, Aljustrel e Montemor,
que estão nos dias de hoje todos encerrados. Do lado
de Espanha acabou por acontecer o mesmo e a linha
nunca chegou até à fronteira.

Cerca de um década depois, no ano de 1981, os horários existentes no ramal ainda permitiam uma oferta
razoável em termos de serviços com seis comboios em
cada sentido durante os dias úteis, dos quais um incluía
serviço de mercadorias.

No entanto, no decorrer de 1938 o aviso ao público nº 564 informava que iria abrir à exploração
do apeadeiro de Balancho que não fazia parte do
plano inicial.
Com intenções de reduzir os custos nos ramais
deficitários como acontecia com Reguengos a companhia começou a utilizar automotoras na maioria
dos serviços, sendo que as primeiras a surgir nos
campos alentejanos foram as de fabrico nacional e
em 1948 foi a vez das Nohab chegarem ao ramal
de Reguengos.
A 8 de Março de 1950 e após uma análise de-

Reguengos de Monsaraz, 2002 © José Sousa
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No dia 25 de Setembro de 1988
deu-se finalmente por acabado o
serviço de passageiros no Ramal
de Reguengos, sendo que o mesmo
continuou no entanto a ser esporadicamente utilizado pela companhia
para transporte de mercadorias.
Em 1993 a tabela de velocidades
relativa ao Ramal de Reguengos impunha que nalguns pontos entre Montoito e Reguengos os comboios não
pudessem ultrapassar os 20 km/h,
sendo que a velocidade máxima autorizada nalguns troços do ramal era
de apenas 40 km/h.

Estação de Reguengos de Monsaraz, 22 de Abril de 1989 © Paulo Ferreira

Nos anos que se passaram após o
fim dos comboios regulares no ramal,
a CP continuou a manter a linha minimamente operacional com a passagens de dresines que verificavam o estado da linha tal como pode ser visto num video datado
de 1996 disponibilizado no Youtube da autoria de Jorge
Ferreira no seguinte link
https://www.youtube.com/watch?v=KcP1rWzZFdY
Nos últimos tempos de vida do ramal o mesmo acabou
por ser utilizado para movimentar vagões sem utilização
que eram resguardados na estação de Reguengos, algo
que aconteceu até ao inicio do século XXI.

Em 2005 foi efectuada a última circulação com recurso a locomotiva no Ramal de Reguengos quando a CP
foi buscar os últimos vagões que estavam estacionados
na estação de Reguengos, viagem essa captada pelo
André Costa que a publicou no youtube e que está disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=wm-aYn21zb0
Daí em diante o ramal foi deixado ao abandono e não
demorou até que o mesmo se tornasse intrasitável com
o roubo de carris nalguns locais. No ano de 2010 e devido às obras da futura ligação entre Évora e a fronteira do
Caia, a ligação ao Ramal de Reguengos foi levantada,
ficando apenas carris após o quilómetro 117.
O futuro do ramal será a transformação do mesmo
num ecopista à imagem do que aconteceu no Ramal de
Mora.
Fontes:
Fórum Luso Carris,
Portugal Ferroviário,
Gazeta dos Caminhos de Ferro
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Estação de Machede, 1966

Estação de Machede, 1978

Estação de Machede, 1991
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R amal de R eguengos - presente
Pedro André

P

resente é um título algo subjectivo já que
as fotografias datam de 2014, quando fui
visitar o Ramal de Reguengos de Monsaraz
pela ultima vez. Na actualidade muitos dos carris já
devem ter desaparecido e é provável que a maioria
dos edífícios esteja ainda em piores condições, excepção feita à estação de Reguengos de Monsaraz
que continua ocupada por serviços da câmara municipal.
O Ramal de Reguengos tinha o seu início ao quilómetro 116,6, em plena estação de Évora, e ao longo
das primeiras centenas de metros acompanhava paralelamente as linhas que seguiam em direcção a Mora e
Estremoz.
Ao quilómetro 117,6 a linha começava a afastar-se da
cidade numa passagem de nível que servia simultaneamente para o Ramal de Reguengos e para a Linha de
Évora. As obras, paradas há vários anos, para a futura
ligação de Évora ao Caia levaram a que parte inicial do
ramal fosse levantado e que a antiga passagem de nível
fosse substítuida por uma passagem inferior. A casa de
guarda da passagem de nível mantém-se ainda de pé e
uns metros à frente surge o primeiro contacto com a via
ferroviária que ainda existe.
Ao curvar para a direita no sentido de Reguengos, o
ramal corria por entre uma planície tipicamente alentejana. Após uns 700 metros passava sobre um pequeno
pontão metálico com 20 metros de
extensão. Estamos já nos arredores da cidade de Évora e existe
uma longa recta a perder de vista
e quase tapada pela vegetação tipica do verão. A melhor maneira
de aqui aceder é por uma estrada
de terra batida que nos leva a uma
antiga passagem de nível sem
guarda perto do Bairro da Caeira.
A região por onde o ramal passa é praticamente deserta. O primeiro grande ponto de interesse
fica no antigo apeadeiro de Paço
Saraiva ao quilómetro 126,1, que
servia essencialmente para uso
da herdade, já que não existe
qualquer povoação nas redondezas. As únicas habitações próximas e que se encontram pratica22

mente abandonadas seriam de uma exploração agricola
ligada a essa mesma herdade. Chegar a este ponto tornou-se um verdadeiro desafio já que não existe qualquer
ligação rodoviária digna desse nome e a povoação mais
perto é Nossa Senhora de Machede situada a mais de
3 quilómetros em linha recta. Os únicos acessos existentes são dois caminhos de terra batida, um que parte
da estrada nacional 18/IP 2 e outro que tem o seu inicio
junto da estrada municipal 526 que dá ligação à antiga
estação de Machede. Na altura em que fui (com outros
colegas) a Paço Saraiva optámos por seguir pela primeira hipótese, que nos parecia de todas aquela mais viável
de se poder fazer, caminhando ainda assim por mais de
três quilómetros em cada sentido.
O antigo apeadeiro de Paço Saraiva fica num local
onde existe uma passagem de nível que à primeira vista não tem aspecto de ter sido guarnecida, a não ser
que o encerramento da mesma se fizesse com recurso à
simples corrente que é ainda hoje utilizada em algumas
situações da Linha do Vouga. A casa existente, que tem
o nome do apeadeiro e o ponto quilométrico inscritos, é
caracteristíca do Ramal de Reguengos e a sua utilidade
devia ser apenas a de habitação de ferroviários sem ter
qualquer ligação à venda de bilhetes ou de serviço de
bagagens.
Não há muito mais que ver por aqui e há que seguir
viagem. Cerca de 700 metros depois e sensivelmente
ao quilómetro 126,8 existia uma casa da companhia,
muito provavelmente uma casa de partido. Estas habi-

Paço Saraiva
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Ponte do Rio Degebe

Linha perto de Machede
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tações estavam normalmente espalhadas ao longo das linhas com
um espaçamento de 10 quilómetros entre elas e permitiam que
a manutenção da via se fizesse
por secções. Não nos foi possível apurar a verdadeira natureza
desta casa, mas tendo em conta
que estamos a 10 quilómetros da
estação de Évora onde começa o
ramal, é de supor que seja essa a
razão da existência desta dependência. A habitação em si está
praticamente em ruínas e o seu
formato é comum a outras que
existem neste ramal. Ainda há a
destacar o facto de ter em tempos
existido uma pequena plataforma
que serviria unicamente para facilitar o embarque e desembarque
de pessoal ligado aos caminhos-de-ferro.
Aproxima se a estação de Machede, mas antes existe
a ponte sobre o rio Degebe com 54 metros de extensão.
O formato da ponte é bastante singular e não são muitos
os casos existentes no sul do país.
O tabuleiro da ponte é formado por dois tramos metálicos suportados por um pilar central em cantaria colocado no curso de água e apoiado nos extremos por
encontros também eles em cantaria. Os dois tramos metálicos têm formato parabólico com vigas treliçadas do
tipo Parker sendo que os comboios circulavam no interior da estrutura. Conta ainda com uma passadiço lateral
em madeira suportado pela estrutura metálica da ponte.

Estação de Machede
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A estação de Machede fica no quilómetro 129,6, e
durante a construção ficou conhecida por Perdiganito.
Construída para servir essencialmente a a povoação de
Nossa Senhora de Machede, é uma aldeia que nos dias
de hoje integra uma freguesia com o mesmo nome e
que em 2011 contava com 1.123 habitantes. Longe vão
os tempos em que a estação contava com duas linhas
de circulação que permitiam cruzamentos, uma linha de
acesso à casa que servia de arrecadação da dresine e
ainda uma linha de cais que permitia aceder aos cais
cobertos e descobertos e ainda até ao armazém da Federação Nacional de Produtores de Trigo.
O edificio da estação dividia-se em duas áreas distintas, uma parte destinada à habitação do chefe e outra destinada ao serviço onde se
incluía a sala do chefe que servia
também para venda de bilhetes,
zona de telefone e despachos,
sala de espera e arrecadação das
bagagens.
O perímetro da estação contava ainda com o cais coberto e
o cais descoberto, e a curraleta
utizada no transporte de animais.
Existiam ainda outras habitações
destinadas aos empregados da
companhia como fossem o caso
dos funcionários da secção de via
e obras ou de quem fazia serviço
na estação. Era ainda em Machede que existia uma toma de água
do rRmal de Reguengos e o seu
indispensável reservatório em
metal com capacidade para 50
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metros cúbicos, colocado sobre
uma base em alvenaria que servia
como arrecadação.
Depois de Machede o próximo
ponto de interesse é o apeadeiro
de Santa Susana no quilómetro
135,7, que mais não é do que o
aproveitar da existência de uma
passagem de nível na estrada
municipa 534. O edificio existente é do género do que vimos em
Paço Saraiva e também aqui foram inscritos o nome do apeadeiro
e o ponto quilométrico, sendo que
existe uma plataforma que permitia o embarque/desembarque dos
passageiros. Do que foi possível
ver não existem vestígios de que
a passagem de nível tenha estado
guarnecida nos últimos anos em
que o ramal teve movimento regular. Mais uma vez talvez existisse
apenas uma corrente a impedir a passagem de veículos
e pessoas pela linha durante a circulação ferroviária, se
bem que o fraco movimento ferroviário do ramal talvez
nem justificasse guarnecer as passagens de nível.
Entre Santa Susana e o apeadeiro de Balancho existe a maior obra de arte de todo o percurso, a ponte de
Pardiela, que serve para ultrapassar a ribeira com esse
mesmo nome. Ao contrário de todas as outras pontes
existentes entre Évora e Reguengos, esta obras de arte
com cerca de 146 metros de comprimento foi construída
integralmente em cantaria, quer os arcos, quer os encontros. Desde modo a ponte foi preparada para via única balastrada, existindo guardas
metálicas de ambos os lados em
toda a sua extensão. A maneira
mais fácil de lá chegar é percorrendo cerca de dois quiómetros
pela via desde o apeadeiro de Balancho.

Santa Susana

para quem acompanhar o ramal de carro, em direcção
a Reguengos de Monsaraz  existe ali perto o Castelo de
Valongo acerca do qual coloquei uma nota retirada de
um cartaz num anexo a este artigo.
Voltando ao ramal, logo após a apeadeiro de Balancho, cerca de 570 metros no sentido ascendente dos
quilómetros existe uma outra ponte com cerca de 54
metros, desta feita a ponte de Alcorovisca, mais conhecida por ponte do Balancho. Esta ponte é uma cópia da
que existe sobre o Degebe, perto de Machede, e como
tal o tabuleiro da ponte é também ele formado por dois
tramos metálicos com um formato parabólico compostos
por viagas treliçadas do tipo Parker que são assentes
num pilar central de cantaria e suportados em extremos

Estamos finalmente no apeadeiro de Balancho ao quilómetro
140,8. A paisagem em redor mantém-se praticamente inalterada e
este apeadeiro apresenta uma arquitectura simples e similar a dezenas de outros espalhados por
todo o Portugal. Situado junto da
passagem de nível com o caminho municipal 1095, não tem muito que visitar para além da ponte
referida anteriormente.
Para os amantes de história, e

Apeadeiro de Balancho
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Ponte de Alcorovisca

de cantaria. Tal como no caso anterior o comboio circula
no interior da estrutura metálica e existe um passadiço
em madeira.

roviários que mais tarde foram adaptadas a apeadeiros,  
já que Paço Saraiva e Santa Susana não eram apeadeiros originais da abertura da linha.

Para quem não quiser circular pela linha, na passagem de nível seguinte após o castelo existe um caminho de terra batida que chega quase até à ponte. Junto
deste atravessamento há ainda a assinalar a existência
nas proximidades mais uma habitação praticamente em
ruínas que tem inscrito o ponto quilométrico 142.7.

A estação de Montoito tem bastantes parecenças
com Machede. O edificio de passageiros é exactamente
igual em termos de divisões interiores e de área. Também aqui existia o cais coberto e o cais descoberto, sendo que havia ainda uma balança para pesar os vagões.
A Federação Nacional dos Produtores de Trigo construiu
aqui uns armazéns mas desta feita mais afastados da
estação e sem acesso directo à ferrovia. O diagrama de
vias era mais simples do que em Machede e existiam
apenas duas linhas de circulação que permitiam cruzamentos e uma linha de resguardo de acesso aos cais de
mercadorias. A existência de uma curraleta
e de habitações para funcionários era também presença obrigatória. A 280 metros de
distância a caminho de Reguengos é ainda
possível visitar um pequeno abrigo relacionado com a passagem de nível existente, e
uns metros em diante existe o pontão metálico de Montoito com cerca de seis metros de
comprimento.

A estação de Montoito fica situada ao quilómetro
146,3, mas uns 300 metros antes existe outra habitação
em ruínas. A arquitectura é uma cópia dos exemplos que
encontramos em Paço Saraiva e em Santa Susana. Habitações construídas certamente para habitação de fer-

Montoito tinha em 2011 apenas 1.298 habitantes na sua freguesia, da qual faz parte a
povoação de Falcoeiras, a qual era servida
também por um apeadeiro.
Quilómetro 142.7
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Ao quilómetro 147,6 encontra-se outra habitação ferroviária completamente em ruínas
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ramal.

A antiga habitação um pouco afastada da estação de Montoito

Estamos a aproximar do final do ramal, já
em Caridade onde existia um apeadeiro no
quilómetro 153,8, junto ao atravessamento
rodoviário. Ao contrário de todos os outros
este viu a habitação que existia ser completamente demolida antes de 1996 e os únicos
vestígios que ainda resistem são as sobras
da plataforma de passageiros, quase invisíveis a um olhar mais descuidado. A requalificação da zona deixou o canal ferroviário
quase intacto mas apagou da realidade o
apeadeiro do qual não existem quase imagens para além daquela obtida a bordo de
um comboio em 1986 por João Paulo Ferreira e que pode ser vista no artigo da história
do ramal. Aqui e ao contrário do que era ha-

junto de uma estrada de terra batida. Estamos a exactamente 31 quilómetros da estação de Évora e mais uma vez a existência
desta casa coloca alguma duvidas acerca da
sua utilidade.
Temos de seguida o apeadeiro de Falcoeiras no quilómetro 150,7. Podia ter sido colocado mais perto da povoação, mas ainda
assim fica a escassos 700 metros do centro
da localidade. A quem não o procura passa
quase despercebido junto de uma passagem de nível de terra batida e limitava-se à
existência de uma plataforma de terra batida
suportada por pequenas placas de betão armado onde estava colocada a placa com o
nome da dependência. Este é mais um dos
apeadeiros que surgiram após a abertura do

Estação de Montoito

Estação de Montoito
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Destacam se desde logo os enormes silos de cereais da EPAC
que tinham direito a uma ligação
ferroviária directa, a habitual curraleta com recinto para gado, cais
cobertos entre vias destinados
essencialmente a adubos, grua
e ainda uma placa giratória com
12,5 metros diâmetro situada no
extremo da estação que permitia
virar as locomotivas no sentido
oposto.

Apeadeiro de Falcoeiras

O edificio da estação é muito maior que os de Machede ou
Montoito e é muito parecido ao
da antiga estação de Sines. Outro
motivo de destaque é o enorme
complexo habitacional construído para habitação de ferroviários
e familiares divido em dois pisos
e que se divide num total de 14
“apartamentos” diferentes. Sem
dúvida um caso singular na rede ferroviária nacional.
Ao contrário do que vimos anteriormente aqui o edifício de passageiros
está muito bem conservado, já que o
mesmo é utilizado por alguns serviços
da câmara municipal, e também o complexo habitacional foi todo ele recuperado e serve hoje como habitação para
familias carenciadas

O apeadeiro de Caridade ficava do lado direito

bitual acontecer, o comboio passava
quase no centro da localidade.
Mais um pequeno pontão metálico
com seis metros e estamos a chegar
à cidade de Reguengos e à sua antiga estação ferroviária no quilómetro
157,2.
Para começar uma casa e um abrigo junto da passagem de nível da estrada nacional 256, situada mesmo
junto do início da praia de vias da estação.
Como estação que acabou por se
tornar terminal, já que o projecto ferroviário se ficou por aqui, a mesma
foi dotada de todas as valências necessárias a um pleno funcionamento.
28
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Quilómetro 154,2

“Fortificação de planta quadrangular, construída em meados do século XIII sobre fundamentos mais antigos.
Conhecido na documentação por Castelo Real de Valongo, foram seus governadores militares, Rui de Sande,
conselheiro de D.João II, e os Condes de Basto, alcaides-mores de Évora. A torre de menagem, situada no recanto
norte, foi reformada no século XVI, no período manuelino; a torre medieval do lado poente conserva vestígios arquitectónicos góticos e integra uma curiosa “cuba” onde subsistem inscrições árabes.”

Castelo de Valongo
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Ramal de Reguengos perto
da passagem de nível de
Santa Susana em 2014
Pedro André
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R amal de R eguengos - futuro
U

m dos nossos leitores contactou-nos para prestarmos auxílio com algumas informações que poderiam contribuir para um novo conceito de transporte ferroviário para o Ramal de Reguengos.
O engenheiro Mário Palhavã apresenta nos próximos parágrafos a sua ideia para o Ramal de Reguengos e o que o motivou para o novo conceito. Sem dúvida uma ideia a explorar.

PARADISE TRAIN,

por mário pavalhã

A 8/6/2005, registei na Conservatória do Registo Comercial de Reguengos a Sociedade por quotas Paradise
Power – Energias Alternativas, Lda..
Em nome desta sociedade, submeti para aprovação
à Direcção Geral de Geologia e Energia – DGGE - um
projecto de energia solar com a potência de 99,90 KWp,  
composto por 20 string’s de 27 módulos fotovoltaicos de
silício policristalino de 185 Wp cada.
Com um inversor central a que se ligariam todas as
string´s para transformar a corrente contínua em corrente alterna, em fase com a rede. A energia produzida seria injectada na linha de média tensão EV 15-20-1, que
liga a aldeia das Perolivas à herdade de S. Romão.
O local escolhido foi a extremidade dessa herdade
junto à horta do Manuel Gordo, ao lado da avenida alca-

troada, mesmo no início da curva, para as Perolivas, na
altura sem qualquer aproveitamento agrícola.
Este projecto foi aprovado sem objecções e tinha tudo
para dar certo:
1-Satisfaria as necessidades energéticas eléctricas
diurnas das aldeias das Perolivas, Gafanhoeiras e aldeia dos Marmelos, mesmo ali ao lado, quase a 100%.
2-A linha EV 15-20-1 receberia a energia produzida e
passava por cima desse terreno.
3-A sua correcção técnica não levantou quaisquer objecções.
Foi dos primeiros projectos de energia solar aprovados, em Portugal.
Devido a desentendimento familiar com os meus irmãos, vi-me impedido de o
colocar naquele local, tendo
que o deslocalizar dentro da
freguesia de Reguengos.
Implementado por outro investidor, dono do terreno
dessa nova localização e
tecnicamente apoiado por
uma grande empresa nacional, a meu conselho, foi
inaugurada a 07/10/2011.
Esta é a primeira central
de 100 KWp de Reguengos,
em funcionamento há sete
anos.
Ainda neste sector, projectei posteriormente uma
central de 5 KWp aquando
da minha passagem pela
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administração do condomínio do
Edifício Tridente, em Faro.
Finalmente, na minha vivenda em
Faro, duas placas fotovoltaicas satisfazem cerca de 15% das minhas
necessidades eléctricas anuais e
um termoacumulador solar permite
evitar gastar energia para aquecer
água no semestre quente do ano e
reduzir significativamente essa despesa no semestre frio. A exposição
solar média é de 2950 horas/ano.
Faço esta introdução para provar
o que pode representar para Portugal aproveitarmos o nosso sol. As
placas solares estão cada vez mais
baratas e mais eficientes.

Neste momento Reguengos perde população, principal índice de
decadência de qualquer urbe.  Não
só Reguengos mas também as vilas
e cidades no Alentejo interior, que
não crescem.
Por muito que as autoridades
pintem a situação de cor-de-rosa,
há sintomas de decadência, nomeadamente o decréscimo de população a desvalorização imobiliária,
pequenas lojas, cafés, restaurantes, agências bancárias a fechar em
contínuo.

Um filho de Reguengos

O ramal foi inaugurado a 6/4/1927
e um pavilhão construído para albergar os trabalhadores envolvidos
na sua construção pode ser visto na
imagem aqui em baixo.

   
Sou filho de Reguengos e neto de Mourão,
100% Alentejano da Mãe, do Pai e Avós.
Saí de Reguengos no tempo em que uma
das letras das marchas de Santo António cantava: “Já Reguengos não é vila já lhe querem
pôr cidade”, o que aconteceu em 2004, quando foi promovida a cidade.
A população crescia, nomeadamente quando era servida pelo ramal ferroviário Évora –
Reguengos. Antes de me casar em Évora,
em 1981, fui inúmeras vezes esperar a minha
mulher à estação de Reguengos.
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Rede ferroviária do Alentejo, mapa da Quail

O leitor pode visionar nesta ocasião o filme do último comboio a circular neste ramal em 2005, de André
Costa, no link: https://www.youtube.com/watch?v=wm-aYn21zb0&authuser=0
No ramal Évora - Reguengos, além das composições
tradicionais circularam as automotoras suecas Nohab
cuja estrutura incluía uma chapa metálica de 4 mm em
toda a carroçaria, com
reforço de chapa dupla
no tecto, dois motores
por automotora, cada
um com mais de uma
tonelada de peso.
Tudo isto é história,
comprovada por documentos mais ao menos
antigos, como é história ter sido projectada
a continuação deste ramal até Mourão,
com mais 19.332 m de
carris, que daí continuariam até Zafra, passando por Villanueva
del Fresno. Na altura,
as autoridades militares desaprovaram, com
receio de enfraquecer a
nossa defesa do flanco
sul contra uma hipotética invasão.
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A História tem interesse para percebermos de onde
viemos e como chegámos a esta situação. Em toda a
Europa só a Bulgária e a Roménia têm rede ferroviária
pior que a nossa, de acordo com estudo recentemente
noticiado.

Esquema das automotoras Nohab
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Um novo comboio para Reguengos
Há uma solução técnica e financeira para sairmos
deste marasmo ferroviário, desta sangria lenta motivada
pela falta de boas comunicações no Alentejo interior.
Actualmente o trânsito automóvel entre Évora e Reguengos e vice-versa é intenso, bastando contar as centenas de veículos que circulam cada manhã na EN256,
nos dois sentidos.
De todos os ramais encerrados no Alentejo, este é
aquele que acredito que possa ser reaberto em primeiro
lugar. A solução está em leveza, menos mão-de-obra e
energia solar, para poupar custos.
Tecnicamente é viável pôr a circular 2 veículos autónomos, vigiados a partir de uma cabine em Évora, com
via para cruzamentos em Paço Saraiva e Montoito.
A ideia exige que os veículos fossem o mais leves
possível, não necessitando de cabines de condução
nem de casas de banho, dada a rapidez do trajeto entre as extremidades. Idealizados com 30 lugares sentados com apoios de cabeça, cintos de segurança e com
conforto, os veículos poderiam circular nos dois sentidos sem necessidade de placas de inversão – ainda me
lembro dessas placas junto à estrada para as Perolivas,
onde algum material circulante era virado manualmente.
A construção apelaria a alumínio, titânio, fibra de carbono, cortiça e materiais leves.
Para frequentar o serviço, os bilhetes e passes mensais seriam pré-comprados nas máquinas das três estações do percurso, além da bilheteira de Évora e na
internet.
A circulação poderia ser feita sobre carris de peso inferior aos habituais 36 kg/m linear que existiam no ramal
– por exemplo de 25 kg/m. Nesta planície sem elevações poderiam atingir 100 km/hora com toda a segurança, uma vez que as curvas têm raios generosos.
O principal objetivo é o de garantir à população transporte de Évora para Reguengos e vice-versa em 35 minutos, tempo médio de uma viagem de automóvel que
respeite o código da estrada, com partidas regulares a
cada 50 minutos de ambas as estações terminais desse
ramal.

A solução é o comboio com linha eletrificada – o meio
de transporte menos poluente, alimentado a partir de
electricidade verde possibilitada pelas 2.900 horas de
sol por ano, nesta região.
Tendo em conta que o ramal é quase todo plano tal
implica ainda menor potência necessária para deslocar
cada veículo.
A alimentação pode ser feita com três centrais fotovoltaicas: uma em Reguengos, outra em Montoito e a terceira em Évora, dimensionadas para esse efeito, sendo
toda a linha electrificada, importando e exportando energia de e para cada um desses três burgos, conforme
as suas necessidades de consumo num sistema eléctrico de vasos comunicantes. Tal é tecnicamente viável e
mais eficiente que uma só central.
Este projecto pode ser um caso estudo a nível mundial e temos por cá a EDP, a REN e a EFACEC capazes
de nos apoiar. Procuremos investidores e fundos europeus que permitam que abracemos este projecto, que
em caso de sucesso pode ser replicado em linhas como
Évora - Vila Viçosa, Beja – Moura ou Funcheira - Beja e
quiçá ser exportado.
Nem todos têm carro, seja por dificuldades económicas, por idade, por saúde ou opção. Reguengos receberia mais gente nos seus restaurantes, unidades hoteleiras… enfim, mais turistas viajando sem preocupações e
apreciando a paisagem.
Financeiramente o rendimento bruto pode variar desde zero a 2.700 €/dia, com 15 viagens por dia para cada
um dos dois veículos, transportando até 30 passageiros
pagando 3€ por bilhete.
A emissão de gases em Portugal tem aumentado nos
últimos anos. Évora está ligada a Lisboa por ferrovia
electrificada, em pouco mais de uma hora. A reactivação
deste ramal aumentaria a nossa centralidade e importância como cidade. Inverteria o declínio demográfico, a
desvalorização imobiliária e, enfim, ficaríamos bem ligados à restante ferrovia nacional.
Viver em Reguengos e trabalhar em Évora e vice-versa, ficaria mais barato.

O trânsito entre as 2 cidades é intenso, de centenas
de carros por hora, que num trajecto ida e volta libertam
em média 13 kg de gases, uma autêntica orgia de emissão de gases com efeito de estufa.
Não são os carros eléctricos que vão travar esta poluição pois ainda ninguém sabe o que fazer às baterias
usadas, sem falar na sua construção que é muito mais
poluente.
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18 de Fevereiro de 1987, a 1806 na frente do comboio 0950 entre o Barreiro
e Vila Real de Santo António na zona de Garvão.
Garvao 18 February 1987 1806 heads the 0950 Barreiro to Vila Real de
Santo Antonio. Full power but a clear exhaust!
© David Clough

CP Class 1800 – a brief portrait by
David Clough

I

n 1955, British Railways (BR) embarked on the
change from steam to modern traction, with orders
for 151 diesel locomotives. Within this total was an
order to the English Electric Company (EE) for 20 1,000
bhp units for local work. In time, over 200 were ordered,
the last being built in 1967 at the company’s Vulcan
Foundry.
By 1960, BR invited the railway industry to put
forward new designs for 2,700 bhp diesels and EE built
prototype locomotive DP2, which ran successfully from
May 1962. It had an improved version of the engine
used in the 1955 1,000 bhp design and had sixteen,
rather than eight cylinders.
In order to eliminate steam, in 1965, BR ordered 50
locomotives that were based on DP2 and these were
delivered between September 1967 and November
1968. The class designation Class 50 was given to the
type, whilst the 1,000 bhp locomotives became Class
20.
By 1965, CP also wanted to replace more of its steam
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CP 1800 – um breve retrato por
David Clough

E

m 1955, a British Railways (BR) decidiu
substituir a tracção a vapor por outra mais
moderna, adquirindo 151 locomotivas diesel. Neste
lote estava uma encomenda feita à English Electric
Company (EE) para 20 locomotivas de 1000 cv para
serviços de curta distância. Posteriormente, mais de
200 foram encomendadas e construídas até 1967 na
fábrica Vulcan Foundry.
Em 1960 a BR convidou a indústria a criar novas
locomotivas diesel com 2700 cv de potência, para a
qual a EE construiu a locomotiva protótipo DP2, que
completou com sucesso os seus ensaios a partir de
1962. A locomotiva incluía uma versão melhorada do
motor de 1000 cv utilizado em 1955 e tinha 16 cilindros
em vez de apenas oito.
Para acabar com a tracção a vapor, a BR
encomendou em 1965 50 novas locomotivas baseadas
na DP2, entregues entre Setembro de 1967 e Novembro
de 1968. Formaram então parte da nova Class 50, ao
passo que as locomotivas de 1000 cv passaram a
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fleet and EE won an order in November for 50 mediumpower locomotives. Assigned the designation of Class
1400, they had some components that were used in the
BR Class 20 but now the eight-cylinder engine could
develop 1,350 bhp (1,370 cv). Whilst 1401-10 were built
at Vulcan Foundry, the remainder were assembled at
the SOREFAME works in Amadora, using components
shipped from the UK. The ‘1400s’ proved to be very
successful and a further 17 were ordered during 1968.
CP also wanted a diesel of considerably more
power that could match the performance of its electric
locomotives. EE offered a version of its prototype DP2,
which was a less complex design than the later Class
50. No doubt aided by a recent devaluation in the British
currency of 30%, on 7 June 1968, a contract was signed
for ten locomotives, numbered 1801-10.

pertencer à Class 20.
Na mesma altura a CP procurava também substituir
a tracção a vapor e a EE ganhou um concurso para
fornecer 50 locomotivas diesel de média potência.
Incluídas na nova série 1400, as locomotivas incluíam
diversos componentes das Class 20 mas o motor de
oito cilindros desenvolvia já 1370 cv. Da 1401 à 1410
as locomotivas foram construídas na Vulcan Foundry
enquanto as restantes foram montadas na fábrica
da Sorefame na Amadora, utilizando componentes
enviados do Reino Unido. As 1400 tiveram um grande
sucesso e outras 17 locomotivas seriam encomendadas
em 1968.

Although the UIC engine rating was 2,700 bhp (2,735
cv) the local rating was given as 2584 bhp (2,620 cv),
and, as such, the ‘1800s’ were 70% more powerful than
any other Portuguese diesel. Many engine components
were common to Class 1400, which reduced spare
parts stockholding.

A companhia portuguesa procurava também
locomotivas diesel de maior potência, capazes de
igualar as prestações das locomotivas elétricas. A EE
propôs uma variação do seu protótipo DP2, menos
complexa do que a Class 50. A desvalorização da moeda
britânica em cerca de 30% ajudou sem dúvida a que,
a 7 de Junho de 1968, tenha sido assinado o contrato
para fornecimento de dez locomotivas, numeradas de
1801 a 1810.

The electrical machines – main and auxiliary
generators and traction motors – were, however,
different to Class 1400, which reflected the differing
power demands. Three stages of traction motor
field weakening gave a very versatile performance
characteristic, which fulfilled CP’s specification.

Apesar da potência UIC do motor ser de 2735
cv, localmente a potência registada era de 2620 cv
e, como tal, as 1800 eram 70% mais potentes que
qualquer outra locomotiva diesel portuguesa. Muitos
componentes eram comuns com as 1400, poupando
assim em alguns stocks de peças.

CP had stipulated a maximum axleload of 19 tons,
which EE achieved by mounting the locomotive on two
3-axle bogies, all the axles being powered. Overall
weight was 110 tons.

Os equipamentos elétricos – geradores, principal
e auxiliares, e motores de tracção – eram no entanto
diferentes dos das 1400, reflectindo gamas de potência
distintas. Três níveis de redução de campo dos motores
de tracção garantiam um uso versátil da potência
disponível quer nas marchas rápidas como em perfis
difíceis, permitindo respeitar as especificações da CP.

A maximum speed of 140 k/hr made them the fastest
motive power in Portugal because no other type at that
time was permitted more than 120 k/hr. in fact, the
highest speed achieved to date in the country had been
134 k/hr by a steam locomotive.
The maximum tractive effort was 57,300 lb and the
continuous rating 38,800 lb at 31 k/hr. The performance
specification set by CP called for the acceleration of a
200 ton train from rest to 140 k/hr in 5 minutes, and the
haulage of an 800 ton freight up a 1.5% grade at 33 k/hr.
Note how the continuous rating speed was very close to
the latter performance requirement, achieved by careful
selection of the traction motor gear ratio so there was
no risk of overheating the main generator.
Driver-controlled sanding gear aided adhesion,

A CP estipulou um peso por eixo máximo de 19
toneladas, o que foi cumprido pela EE equipando a
locomotiva de bogies com três eixos motores, para um
peso total da locomotiva de 110 toneladas.
A velocidade máxima era de 140 km/h, tornando-as
nas locomotivas mais rápidas do país já que todas as
restantes estavam, no máximo, limitadas a 120 km/h.
Na época, a velocidade máxima registada em Portugal
era ainda de 134 km/h, alcançada por uma locomotiva
a vapor.
O esforço máximo de tração era de 260 kN e
o esforço contínuo máximo era de 175 kN a uma
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which was very useful when handling trains on steep
and curving track. An ability to operate two ‘1800s’
or a combination of an ‘1800’ and ‘1400’ by a single
driver gave the potential to operate very heavy trains.
Connecting ports were located in the middle of the cab
front.
Construction at Vulcan Foundry was in the mixedgauge erecting building, whilst the last BR Class 50 was
nearing completion in the main erecting factory next
door. Bodyside livery as built was dark blue, with an
aluminium colour for the roof and a grey bodyside stripe
extended round the cab fronts. Buffer beams were red
and the underframe and bogies black, whilst the tyres
were picked out with white rims.
1801 arrived at Alcantara Docks, Lisboa, on 26
December 1968, six months ahead of schedule, and
entered traffic on 13 January 1969, with 1810 completing
the order on 14 August.
The Beira Alta route had always been difficult
to operate because of its steep gradients and low
maximum axle load. By 1969 locomotives as heavy as
the ‘1800s’ were permitted and it was to services over
this route that the class was assigned. Routine servicing
and maintenance was carried out at Pampilhosa,
with more major attention at Figueira da Foz Works.
Like the ‘1400s’, major overhauls were dealt with at
Entroncamento Works.
Reports show that the class did not just operate over
the Beira Alta line but reached Lisboa, when electric
traction was not available, and Porto. Use on the West
Line was not unknown.
In the early 1970s, a proposal to open a mine in the
eastern Douro envisaged buying additional ‘1800s’ to
haul the trains but the project was still-born.
Meanwhile, the ‘1800s’ pretty much dominated the
Beira Alta locomotive scene, including the local trains
between Coimbra and Guarda. As demand for rail
travel between Portugal and France grew, so did the
loading of the Sud Express between Lisboa and Paris.
Vilar Formoso ceased to be a frontier for the class, as
they continued to Salamanca and ultimately Medina del
Campo in Spain.
When ordered, a train heating facility was not
included because each coach had its own underfloor
propane heaters. By the late 1970s, however, the Corail
stock used on the Sud Express needed an electric train
supply from the locomotive, which Class 1800 could not
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velocidade de 31 km/h. Na especificação técnica da
CP estava estipulado que as locomotivas deviam poder
arrancar com um comboio de 200 toneladas de 0 a
140 km/h em cinco minutos e conseguir rebocar um
comboio de mercadorias de 800 toneladas a 33 km/h
numa rampa de 15 por mil. Note-se como a velocidade
correspondente ao esforço contínuo máximo era
próxima deste requisito, possibilitado pela escolha
criteriosa da relação de engrenagens para minimizar
riscos de sobreaquecimento do gerador principal.
O comando pelo maquinista dos areeiros garantia
uma aderência eficaz na tracção de comboios em
traçados sinuosos. A tracção de comboios muito
pesados era facilitada pela capacidade operar
unidades múltiplas com duas locomotivas 1800 ou
mesmo combinando uma 1800 e uma 1400, sempre
recorrendo apenas a um maquinista. As tomadas de
ligação estavam localizadas nos topos das locomotivas,
ao meio.
O fabrico na Vulcan Foundry foi realizado na nave de
bitolas mistas, ao passo que as Class 50 da BR foram
fabricadas na nave principal, ao lado. A decoração
exterior consistia em azul escuro, tecto prateado e uma
lista cinzenta e arredondada nos topos. Os tampões de
choque eram vermelhos e os equipamentos por baixo
da carroçaria e bogies eram pretos, ao passo que os
rodados tinham aros brancos pintados
A 1801 chegou a Lisboa, ao cais de Alcântara, a 26
de Dezembro de 1968, seis meses antes do previsto,
tendo iniciado serviço comercial a 13 de Janeiro de
1969. A 1810 fechou a encomenda quando foi entregue
a 14 de Agosto do mesmo ano.
A Linha da Beira Alta constituiu sempre uma
grande dificuldade para a operação ferroviária devido
às suas fortes rampas e um peso por eixo permitido
relativamente baixo. Quando em 1969 as locomotivas
1800 foram autorizadas nesta linha, a série foi ali
alocada imediatamente. A manutenção diária era
realizada na Pampilhosa e intervenções de maior monta
nas oficinas da Figueira da Foz. Tal como as 1400, as
grandes reparações eram realizadas nas oficinas do
Entroncamento.
Testemunhos da época mostram que a série não se
limitava à Beira Alta, chegando mesmo a Lisboa sempre
que a tracção elétrica não estava disponível, e também
ao Porto. Pontualmente apareciam na Linha do Oeste.
No início da década de 1970, a possibilidade de
exploração de uma mina na região do Douro previa
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fulfil.
There was debate within CP whether to order from a
European or North American manufacturer. Eventually,
orders were placed with builders from both continents
and it was the one to Bombardier of Canada that was
significant as far as Class 1800 was concerned. Thirteen
locomotives of 3,042 cv that could supply power to the
train were delivered during 1979-80, becoming Class
1960.
Examples of Class 1800 then began to be redeployed
to the Southern Zone, allocated to Barreiro for all
maintenance, except tyre turning, which continued to
be Entroncamento’s responsibility. Now, the duties
primarily centred on the services between Barreiro
and the Algarve, together with some peak morning
and evening passenger duties between Barreiro and
stations as far as Praias Sado. The weekly through
service between Vila Real de Santo Antonio and Porto
took a class member as far as Entroncamento.
Two class members were observed being used for a
major track renewal project on the Lisboa to Porto main
line during 1980. Observations on the Algarve suggest
that all ten did not reach the south until 1983.
By 1980, the premier Sotavento (Southern Wind)
express between Barreiro and Faro, saw the class
displace the 1953 vintage Fiat air conditioned First
Class-only railcars. Coincidentally, a deviation was
opened around the same time, primarily to permit freight
traffic to reach the new industrial complex at Praias
Sado without passing through Setubal. The deviation
also eliminated a restricted section near Aguas do
Moura. Approved for running at 140 k/hr, this part of
the route allowed the Sotavento to run at this speed by
virtue of ‘1800’ haulage.
Examination of the mileage records for individual
locomotives suggests that the initial period of
employment on the Central Zone was not quite as
intensive as subsequently. Prior to reallocation, the
average annual mileage was 100,000 km and afterwards
it was 123,000 km.
Taking account of CP route mileage and service
intensity, this last figure demonstrates a very creditable
performance. In fact, the allocated duties during the
mid-1990s had clearly been stepped up, arising from
CP running more services. Average annual mileages
per locomotive were now 137,000 km.
The start of the decline of ‘1800’ supremacy started

a aquisição de mais 1800 para a tracção dos seus
comboios mas tal nunca se concretizou.
Entretanto, as 1800 dominaram quase por completo
a Linha da Beira Alta, incluindo comboios regionais
entre Coimbra e Guarda. A carga dos comboios Sud
Expresso entre Lisboa e Paris foram aumentando
à medida que a procura aumentava, o que motivou
que a série deixasse de se ficar por Vilar Formoso
e continuasse para Salamanca, posteriormente até
Medina del Campo, em Espanha.
Quando foram adquiridas, as locomotivas não
previam o fornecimento de energia às carruagens
uma vez que os veículos existentes em Portugal
incorporavam aquecimento por meios próprios. No
final da década de 1970, com a inclusão de material
Corail utilizado no Sud Expresso, a necessidade de
locomotivas com essa capacidade passou a existir,
algo que as 1800 não podiam assegurar.
Na CP iniciou-se um debate sobre se deviam
ser encomendadas locomotivas europeias ou norte
americanas. No final, a empresa acabou por comprar
locomotivas com as duas origens mas foi a compra
de locomotivas da canadiana Bombardier que foi
significativa para a carreira das 1800: treze locomotivas
de 3042 cv com capacidade para fornecer energia às
carruagens, entregues em 1979-1980, a série 1960.
As 1800 foram então enviadas para a região sul,
entregues ao depósito do Barreiro onde realizavam
toda a manutenção, com exceção da reperfilagem de
rodas, que continuou a ser feita no Entroncamento.
Nesta altura, os serviços da série centravam-se
sobretudo nos comboios entre Barreiro e o Algarve,
bem como para alguns comboios suburbanos de ponta
entre Barreiro e Praias Sado. O serviço semanal entre
Vila Real de Santo António e o Porto levava uma destas
locomotivas a subir até ao Entroncamento.
Em 1980 duas destas locomotivas foram
incorporadas no projeto de renovação da linha Lisboa
– Porto, com comboios de trabalhos. Os relatos da
época sugerem que só em 1983 é que todas as dez
locomotivas passaram a ser usadas na rota rumo ao
Algarve.
Em 1980, o comboio expresso de 1ª Classe
Sotavento, entre Barreiro e Faro, perdeu as unidades
Fiat 0500 com ar condicionado, fabricadas em 1953.
Ao mesmo tempo, foi aberto o atalho do Poceirão e o
novo traçado da Linha do Sul entre Águas de Moura e
a Marateca, permitindo aos comboios de mercadorias
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in 1994 when CP found sufficient air conditioned
coaches to allow their use on the Inter City services
between Barreiro and Faro. Alternative motive power in
the form of Class 1930 displaced the ‘1800s’ on these
prestige workings.
A further downgrading came in 1998, when
sectorisation of CP locomotives brought the allocation
of the ‘1800s’ to freight ownership and the intensity of
rostering and mileages reduced in consequence. The
class had been no stranger to such duties, both in the
Central Zone and in their current area of operation
but now appearances on passenger services became
unusual.
Praias-Sado became a good place to see an ‘1800’.
They passed through hauling the car transporters
from the AutoEuropa factory at Penalva and bound
for Setubal Mar. Once a day, an example set off with
bagged cement and sometimes fertilizer for Estremoz.
Another class member would arrive with a train of salt
from Loule.
The killer blow came on 24 July 2000 with the ending
of V1 overhauls and 1801 became the first casualty
because it was out of traffic awaiting such attention at
the time. CP Cargo now had sufficient Class 1550s to
cover the ‘1800’ diagrams (rotacaoes) a cost cutting
brought the inevitable decision. By February 2002, there
were still six in traffic and the final couple of workings
came on 1 March.
CP has made something of a habit of causing collision
damage, both major and minor, to its locomotives and
the ‘1800s’ were no exception. On 23 June 1984,
1809 suffered severe collision damage at Loule, whilst
working the 09.55 Faro to Barreiro. Approaching
Loule the driver realised the brakes were inoperative,
this being the first point where a brake application
would have been needed after leaving Faro. The train
overshot the station and was in collision with 1206 on
a train from the west. Although 1809’s body was rebuilt,
the bogies were beyond repair and the locomotive was
cannibalised for spares.
To commemorate 50 years of CP diesel traction, in
1998 CP repainted an example of every type of traction
unit into its original livery. Thus No 1801 emerged from
Barreiro on 14 May in near original guise. In 1989, some
British enthusiasts brought over plates bearing the
name of the equivalent-numbered Class 50 and affixed
these without permission onto the 1800s’ bodysides.
CP seems to have removed these quite quickly.
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um acesso mais facilitado na região e ainda a prática
dos 140 km/h, o que beneficiou desde logo o comboio
Sotavento com a afectação a este serviço das 1800.
Uma análise dos registos quilométricos mostra que
a produtividade da série na zona centro do país não era
tão alta como posteriormente. Antes da transferência,
cada locomotiva percorria aproximadamente 100
mil quilómetros por ano, passando posteriormente a
realizar em média 123 mil de seguida.
Tendo em conta as características da rede da CP
e a frequência dos seus serviços, este último número
representava uma performance assinalável no nosso
país. Nos anos 1990 esta produtividade subiu ainda
mais com o aumento das prestações da série, chegando
a atingir 137.000 km por locomotiva e por ano.
O início do declínio da série começou em 1994, com
a renovação para serviço Intercidades de carruagens
Sorefame com ar condicionado, para o serviço
Barreiro – Faro, que motivou que fossem chamadas as
locomotivas 1930.
Em 1998 um novo golpe atingiu a série, quando
as 1800 foram alocadas em exclusivo ao tráfego de
mercadorias, resultando numa produtividade muito
mais baixa. A série sempre tinha rebocado comboios
de mercadorias, quer na região centro como depois na
região sul, mas por esta altura a tracção de comboios
de passageiros passou a ser rara.
Praias-Sado passou a ser uma estação importante
para ver as 1800. Por ali passavam transportando os
comboios de automóveis da Autoeuropa para o porto
de Setúbal. Uma vez por dia levavam cimento e por
vezes adubo até Estremoz. Ali chegava também uma
1800 com um comboio de salgema de Loulé.
O golpe fatal aconteceu a 24 de Julho de 2000 com
o fim das intervenções V1 e a 1801 foi então retirada
de serviço, visto que estava precisamente a aguardar
essa intervenção. A CP Carga (então CP UTML)
dispunha de locomotivas 1550 suficientes para cobrir
as rotações das 1800 e por imposições de controlo de
custos a decisão de retirar a série tornou-se inevitável.
Em Fevereiro de 2002 ainda resistiam seis locomotivas
em serviço, que receberam os últimos serviços a 1 de
Março desse ano.
As colisões de diversos tipos foram frequentes na
carreira das 1800. A 23 de Junho de 1984 a 1809 sofreu
um grave acidente em Loulé, quando realizava o comboio
das 09h55 de Faro para o Barreiro. Ao aproximar-se
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CP diagrammed either eight out of ten or seven
out of nine ‘1800s’ for traffic and, at times, all were
operational. The class did everything asked by CP and
their downfall was the lack of an electric train supply
and the small number in the class. Happily, 1805 is at
the National Railway Museum at Entroncamento.

At the end of the year, to mark the
50th anniversary of the 1800 series,
we will be publishing a special issue
of Trainspotter, on paper, dedicated
exclusively to this series. Stay tuned.
No final do ano, para marcarmos
o 50º aniversário da série 1800,
iremos publicar um número especial
da Trainspotter impressa, dedicado
em exclusivo a esta série. Fique
atento!

Muge, 2 de Maio de 1988, a 1805 com um
comboio Barreiro - Entroncamento.
Muge south of Setil. 2 of May of
1988, the 1805 with a train Barreiro Entroncamento.
© David Clough

de Loulé o maquinista apercebeu-se da incapacidade
para frenar, sendo este o primeiro ponto onde tal era
necessário desde a partida de Faro. O comboio entrou
pela estação desgovernado e colidiu com a locomotiva
1206 que trazia um comboio em sentido inverso.
Apesar da carroçaria ter sido reconstruída, os bogies
estavam num estado irrecuperável e isso determinou
a demolição da locomotiva e aproveitamento de peças
para parque.
Para comemorar os 50 anos da tracção diesel da
CP, a empresa pintou uma locomotiva de cada série
com a decoração de origem. A locomotiva 1801 saiu do
Barreiro a 14 de Maio nessa decoração praticamente
original. Como curiosidade, em 1989 alguns entusiastas
britânicos tinham trazido placas com o nome das
locomotivas equivalentes inglesas, as Class 50, que
afixaram sem autorização nas laterais das 1800. A CP
foi rápida a removê-las.
A CP programava habitualmente oito das 10
locomotivas ou sete das nove 1800 e, muitas vezes,
todas estavam operacionais ao mesmo tempo. Esta
série acabou por cumprir todos os requisitos inicialmente
estabelecidos pela CP e o seu abate precoce deveu-se
fundamentalmente à falta de capacidade de fornecer
energia elétrica às carruagens e ao reduzido número
de unidades da série. Felizmente, a 1805 incorpora
hoje em dia a coleção do Museu Nacional Ferroviário.
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oi em Setembro de 2016 que lançámos a nossa primeira revista em papel. Pode parecer
anacrónico apostar no formato em pleno 2016
mas muitos dos que dedicamos o tempo livre aos caminhos de ferro temos uma vertente de colecionismo e de
historiadores que não dispensa o registo físico.
O inédito lançamento aconteceu seis anos depois
de lançarmos a Trainspotter, presente mensalmente
em versão digital e gratuita, e depois de uma série de
reflexões internas sobre o que poderia ser o formato.
Descartámos rapidamente a possibilidade de editarmos
uma publicação sobre atualidades, pois o carácter muitas vezes efémero da atualidade já não puxa hoje em
dia para arquivar fisicamente como noutros tempos, e
partimos assim para uma ideia simples: compilar números especiais, aproveitando os muitos artigos de fundo
que já tínhamos realizado e que vamos realizando, sempre à volta de um tema unificador da edição.
Assim saiu a primeira edição dedicada ao Comboio
Presidencial, uma composição histórica no centro de
uma iniciativa inédita de preservação e de turismo ferroviário no nosso país e ao qual havíamos já dedicado
inúmeros artigos históricos e de atualidade. Refizemos
alguns artigos e acrescentámos novidades e em Setembro de 2016 aí estava um título novo.
Paralelamente à vontade de termos um número físico
nas mãos, o envolvimento de tantos de nós em projetos
de preservação no seio da APAC carecia de financiamento e esta poderia ser uma boa oportunidade para o
conseguir. Desbravámos assim um modelo de negócio
agilizado com a associação, cedendo gratuitamente todas as edições e apostando na venda online, com baixos custos de transação e aproveitando os recursos à
disposição. Com a boa vontade de tantos, da escrita,
à montagem e à logística da distribuição, quase 2.000
revistas especiais chegaram entretanto às casas de
muitos em Portugal e lá fora, em oito edições sempre
marcadas pela qualidade do acabamento, do papel e
das imagens.
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Cativa-nos o poder da imagem para realçar o poder
de uma boa história. A dimensão física neste tipo de publicações, acredito eu, continua a ter relevância.
Nas primeiras oito edições dedicámos três delas a
infraestruturas (Linha do Alentejo e duas partes sobre
a Linha do Douro) e cinco a material circulante (Comboio Presidencial, locomotivas 1960, 2500/2550 e 5600,
comboios pendulares). Recebemos colaborações voluntárias de tantos no nosso país e de vários lá fora,
ajudando nesta missão única de criarmos publicações
monotemáticas de coleção em Portugal, à semelhança
do que sempre vimos lá por fora.
O balanço dos primeiros dois anos é claramente positivo e acho que todos os envolvidos no projeto adquiriram competências durante o processo, o que continua a
ser uma das minhas grandes motivações no projeto da
Trainspotter, online ou impressa. O fomento da investigação histórica ou o domínio de avançadas ferramentas
de edição gráfica e editorial são hoje mais salientes na
nossa equipa, ajudando-nos também nas nossas vidas
profissionais e académicas. O voluntariado tem este
lado de capacitação do indivíduo, além da auto-realização.
Fazemos um pequeno interregno nas publicações
da Trainspotter impressa pois no início do 3º trimestre
deste ano lançarei o livro sobre as automotoras Nohab,
cujos objetivos de financiamento são idênticos aos da
Trainspotter e não se justifica a saturação do mercado
reduzido que existe para este tipo de publicações. Mas
voltaremos por alturas do Natal com mais um número
muito especial dedicado às míticas 1800, as grandes
English Electric.
Obrigado por nos ajudarem neste caminho e por nos
apoiarem com a aquisição da Trainspotter. Na loja online da APAC poderá encontrar ainda seis dos oito títulos
(dois estão já esgotados) e contribuir para o restauro de
material circulante ao mesmo tempo que enriquece a
biblioteca pessoal.
Loja APAC: https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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€49,00 €39,00
Período de pré-venda com preço promocional até 31 de Agosto
Livro comemorativo dos 70 anos das automotoras Nohab em Portugal, com proveitos dedicados a
100% ao projeto de restauro de uma automotora Nohab da coleção do Museu Nacional Ferroviário
e assegurado pela APAC.
O livro é uma inédita recolha de histórias, documentos e fotografias sobre a longa carreira destas
automotoras de excecional longevidade, eficiência e fiabilidade, num livro de edição bilingue com
acabamentos premium, capa dura e a cores. Distribuição exclusiva pela APAC.
Produzido após uma extensa investigação histórica e com reprodução de documentos, fotografias e
esquemas oficiais provenientes da Nohab, da CP e Caminhos de Ferro do Estado.
Em 2018 celebram-se os 70 anos da chegada a Portugal das primeiras automotoras diesel – as míticas
Nohab. Em diversas versões de via larga e via estreita, estas automotoras serviram durante 58 anos nos
Caminhos de Ferro Portugueses. Os seus lucros revertem a favor dos projetos de preservação ferroviária
da APAC e desde logo ao restauro da última Nohab de via larga – a 0111, do Museu Nacional Ferroviário.
O projeto pode ser acompanhado em: https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao/
Compra através da loja online da APAC - https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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Compra através da loja online da APAC - https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
Opções de pagamento: multibanco e transferência bancária.
Opções de entrega: recolha nas sedes da APAC em Lisboa e no Porto ou via serviço de entrega em
morada a eleger.
Condições especiais de aquisição durante o período de pré-venda - garantia de disponibilidade e preço
promocional.
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Disponível em :
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/categoria-produto/bastao-piloto/
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Spotting

Ponte de Gavião na Linha
do Sul, 25 de Abril de 2018
Pedro André
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Turismo Ferroviário
© Pedro André

Comboio Histórico do Vouga

© Pedro André

Comboio Histórico do Douro

uSábados, entre 1 de julho e 30 de setembro.
uDomingos, entre 15 de julho e 26 de agosto.

uSábados, entre 2 de junho e 27 de outubro.
uDomingos, entre 3 de junho e 28 de outubro.

lIda: Aveiro 13h40 > Macinhata do Vouga 15h10;
lVolta: Macinhata do Vouga 16h25 > Águeda 16h55 /
Águeda 18h10 > Aveiro 19h08.

lIda: Régua 15h23 > Tua 16h34;
lVolta: Tua 17h10 > Régua 18h32.

https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio-historico-vouga

© Pedro André

https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio-historico

© Pedro André

Comboio Miradouro
uDiariamente de 13 de julho a 30 de setembro.
lIda: Porto São Bento 9h25 > Régua 11h38;
lVolta: Régua 19h11 > Porto São Bento 21h15.

https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/miradouro
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A relação entre as termas e a Linha
do Oeste é um dos temas da próxima
edição da Trainspotter

