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ediToRial

E	eis	que	nos	aproximamos	a	passos	largos	do	final	de	2018	num	ano	que	irá	ficar	marcado	
mais	 uma	 vez	 pelas	 inúmeras	 promessas,	

anúncios	 e	 outras	 politiquices	 a	 que	 já	 estamos	
habituados.

Num	número	que	é	quase	 inteiramente	dedicado	à	
infraestrutura,	esta	edição	apresenta	ao	 leitor	um	belo	
conjunto	 de	 fotografias	 das	 obras	 que	 se	 encontram	
implantadas	 no	 terreno	 com	 principal	 destaque	 ao	
Leste,	Beira	Baixa	e	Minho.	Em	todas	as	elas	os	prazos	
inicialmente	 anunciados	 pelo	 governo	 e	 alguns	 deles	
depois	revistos	com	atrasos	....	vão	atrasar	ainda	mais.

Se	 parte	 da	 Linha	 do	 Minho,	 entre	 Nine	 e	 Viana,	
iria	 estar	 pronta	 no	 último	 semestre	 de	 2018,	 é	 difícil	
de	acreditar	que	em	pouco	mais	de	dois	meses	esteja	
tudo	 finalizado.	 E	 depois?	 A	 CP	 vai	 esticar	 as	 3400	
até	Viana	do	Castelo?	Vai	colocar	as	2240	que	 já	não	
dão	para	os	serviços	que	existem	nos	dias	de	hoje	nos	
serviços	regionais	até	Viana,	obrigando	os	passageiros	
a	mudar	para	material	a	diesel	para	completar	o	resto	do	
percurso	até	Valença?	Ou	será	que	um	pouco	à	imagem	
do	que	acontece	no	Algarve	vamos	 ter	material	diesel	
sob	catenária	desde	o	Porto	até	Viana?

Na	 Linha	 da	 Beira	 Baixa	 os	 trabalhos	 decorrem	
em	 toda	 a	 extensão	 entre	 a	 Covilhã	 e	 a	 Guarda,	
incluindo	 a	 construção	 da	 Concordância	 da	 Beiras.	
É	 agradável	 ver	 que	 as	 obras	 decorrem	 no	 terreno	 e	
extremamente	 desagradável	 ver	 que	 as	 mesmas	 se	
arrastam	 lentamente	 nalguns	 troços	 onde	 num	 prazo	
de	quatros	meses	não	se	assistiu	a	nenhuma	evolução.	
Há	 que	 admitir	 que	 a	 construção	 da	 futura	 ponte	 que	
vai	 fazer	parte	da	concordância	evolui	 favoravelmente,	
no	entanto	os	comboios	estão	muito	longe	de	lá	chegar.	
Segundo	 declarações	 do	 Ministro	 Pedro	 Marques	 em	
Julho	deste	ano	esta	é	uma	ligação	que	em	Setembro	
de	2019	deverá	estar	pronta.	Faltam	apenas	11	meses	
e	muito	há	ainda	por	fazer,	começando	pela	nova	ponte	
dos	Corge	à	saída	da	Covilhã,	que	juntamente	com	as	
congéneres	existentes	entre	a	Covilhã	e	a	Guarda	vão	
ter	de	ser	alvo	de	grandes	reparações	se	quiserem	que	
por	 lá	 passem	 comboios	 de	mercadorias	 com	alguma	
dimensão,	mas	ainda	assim	com	uma	dimensão	inferior	
ao	 que	 acontece	 actualmente	 na	 Beira	 Alta.	 E	 aqui	
coloca-se	uma	verdadeira	questão.	Então	 investem-se	
tantos	milhões	numa	linha	que	deveria	ser	um	alternativa	
à	 Beira	Alta	 e	 que	 nunca	 o	 vai	 ser	 verdadeiramente?	
Que	sentido	faz	não	se	fazerem	obras	que	permitam	à	
linha	receber	comboios	com	a	capacidade	máxima?		Os	

maus	hábitos	mantém-se	e	as	asneiras	sucedem-se	a	
uma	velocidade	vertiginosa.	Em	Setembro	de	2019	cá	
estaremos	 para	 assistir	 à	 reabertura	 da	 linha	 caso	 tal	
aconteça.

Parece	 que	 é	 desta	 que	 a	 Linha	 do	 Douro	 vai	
encerrar	 entre	 Caíde	 e	 Marco	 para	 que	 as	 obras	 de	
modernização	 e	 electrificação	 tenham	 finalmente	 um	
fim.	O	prazo	desse	encerramento	irá	decorrer	entre	os	
meses	de	Novembro	e	de	Fevereiro	deixando	a	CP	com	
um	problema	para	resolver	nos	quilómetros	que	vão	ficar	
abertos	à	circulação	entre	o	Marco	e	o	Pocinho	que	tem	
que	ver	com	a	gestão	do	material	que	 irá	ficar	 isolado	
do	 resto	 da	 rede.	 Esperamos	 todos	 nós	 que	 as	 más	
condições	existentes	em	parte	da	Linha	do	Douro	que	
vai	ficar	reaberta	até	ao	Pocinho	não	sejam	responsáveis	
por	um	qualquer	incidente	durante	o	período	invernal	tal	
como	tem	sido	um	cenário	demasiado	habitual,	tal	como	
foi	o	descarrilamento	ocorrido	em	Março	deste	ano.

Como	referido	anteriormente,	a	infraestrutura	é	tema	
de	destaque.	Para	além	do	resumo	das	obras	em	curso	e		
da	divulgação	da	actualidade	ferroviária	há	ainda	espaço	
para	 conhecer	 o	 que	 ainda	 resta	 do	 antigo	Ramal	 de	
Famalicão	encerrado	na	década	90	do	século	passado	
e	que	deu	lugar	a	uma	ecopista.	Também	neste	aspecto	
há	 muito	 que	 fazer	 para	 que	 o	 património	 ferroviário	
possa	ter	um	outro	destino	que	não	a	demolição.

Nota	 final,	 para	 a	 apresentação	 pública	 do	 livro	
"Nohab,	As	Automotoras	em	Portugal"	da	autoria	do	João	
Cunha	que	vai	decorrer	no	Museu	Nacional	Ferroviário	
no	 Entroncamento	 no	 dia	 28	 de	 Outubro	 por	 ocasião	
do	aniversário	dos	162	anos	dos	caminhos	de	ferro	em	
Portugal	e	para	a	qual	estão	todos	convidados.
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No rescaldo dos muitos problemas que afec-
taram a ferrovia no mês de Agosto, logo 
no dia 6 de Setembro o Governo aprovou 

por fim um financiamento de 168,2 milhões de eu-
ros para a CP adquirir novo material circulante. Dois 
terços desse valor prevê-se que sejam assegurados 
por fundos comunitários mas apenas do próximo 
Quadro Comunitário de Apoio que vigorará entre 
2021 e 2017, enquanto o financiamento nacional 
será assegurado pelo Fundo Ambiental.

No	 entanto,	 do	 plano	 de	 aquisição	 de	 35	 comboios	
elaborado	pela	anterior	administração	da	CP	presidida	
por	Manuel	Queiró,	 onde	 se	 incluiam	novos	 comboios	
para	os	serviços	Regional	e	de	Longo	Curso,	o	Governo	
deu	apenas	cumprimento	à	intenção	de	adquirir	22	no-
vas	unidades	para	o	serviço	Regional,	deixando	de	lado	
qualquer	expansão	da	frota	de	longo	curso.

Nesse	lote	de	apenas	22	unidades,	10	serão	exclusi-
vamente	eléctricas	com	vista	a	atender	aos	troços	elec-
trificados	no	âmbito	do	Ferrovia	2020	e	as	restantes	12	
serão	unidades	bimodo,	diesel	e	eléctricas.	Em	qualquer	
circunstância	são	números	muito	curtos	para	os	níveis	
de	serviço	actuais	nas	linhas	a	electrificar	mesmo	se	ti-
vermos	em	consideração	a	folga	ainda	potencialmente	
existente	na	frota	de	UTE	2240.

Más	 notícias	 é	 também	 a	 previsão	 de	 chegada	 dos	
novos	 comboios	 que	 continua	 a	 atrasar-se	 livremente	
à	medida	que	o	tempo	passa.	Ainda	que	curiosamente	
2019	se	mantenha	como	ano	de	lançamento	do	
concurso	–	ou	talvez	não,	visto	ser	ano	de	elei-
ções	legislativas	–	a	data	de	chegada	do	último	
comboio	prevê-se	só	para	2026.

Não	surgiram	quaisquer	explicações	para	este	
hiato	temporal	excessivamente	alargado	entre	o	
lançamento	do	concurso	e	conclusão	da	recep-
ção	 de	 um	 número	 tão	 reduzido	 de	 unidades,	
assim	 como	 permanecem	 outros	 aspectos	 por	
esclarecer.	Desde	logo,	algo	tão	relevante	como	
o	recurso	a	fundos	comunitários,	que	implica	que	
os	mesmos	tenham	aprovação.	No	caso	da	não	
obtenção	de	aprovação,	 o	Governo	garantirá	 a	
continuidade	do	plano	através	de	financiamento	
directo	do	orçamento	de	Estado?	Não	se	sabe.

Entretanto,	 como	 se	 sabe	 publicamente,	 o	 Governo	
deu	o	dito	no	final	do	ano	de	2015	por	não	dito	e	pre-
tende	agora	recorrer	ao	aluguer	de	mais	material	circu-
lante	a	Espanha.	Os	números	são	ainda	pouco	claros,	
mas	o	ministério	do	Planeamento	e	das	Infraestruturas	
já	 referiu	 em	comunicado	a	 intenção	de	alugar	 quatro	
comboios	a	diesel,	com	a	chegada	da	primeira	unidade	
no	início	de	2019.

A	intenção	passa	também	por	alugar	material	circulan-
te	eléctrico	mas	sobre	esse	há	ainda	menos	dados.	Foi	
anunciada	a	intenção	de	colocar	uma	unidade	de	longo	
curso	a	realizar	ensaios	em	Portugal	 já	nestes	últimos	
meses	 de	 2018,	 mas	 desconhece-se	 sequer	 quantas	
e	que	unidades	o	Governo	pretende	alugar	no	futuro	e	
com	que	objectivos	concretos.

Por	último,	com	vista	a	reforçar	o	parque	de	material	
circulante	 de	 longo	 curso,	 o	 Governo	 pretende	 ainda	
retomar	um	plano	que	vinha	do	executivo	anterior	para	
a	 renovação	de	25	carruagens	Sorefame	para	serviço	
Intercidades,	dotando-as	de	condições	operacionais	si-
milares	às	existentes.	Se	por	um	lado	a	expansão	da	fro-
ta	de	longo	curso	é	uma	necessidade	urgente,	mesmo	
desconhecendo-se	os	números	envolvidos,	parecerá	no	
mínimo	bastante	discutível	a	renovação	de	material	fer-
roviário	para	serviços	de	alta	prestação,	que	em	qual-
quer	circunstância	se	aproximam	ou	superam	mesmo	os	
50	anos	de	idade.

Alfa Pendular Porto Campanhã - Faro à passagem na zona da 
Lamarosa, 22 de Maio de 2017. Será desta que a frota de longo 

curso será reforçada? © Valério Santos

cp RecebeRá menos 
comboios e mais TaRde do 
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Linha do Leste



Saída da estação de Elvas para o 
lado de Badajoz, vendo-se duas 

novas vias provisórias.

as obRas em cuRso do FeRRovia 2020
De norte a sul e com maior ou menor relevân-

cia continuam a desenrolar-se várias obras 
no âmbito do Ferrovia 2020.

Na Linha do Minho, toda a extensão entre Nine e 
Valença encontra-se em obras, estando no entanto 
em fases bem distintas. Entre Nine e Viana do Caste-
lo a intervenção aproxima-se da fase final, enquanto 
entre Viana do Castelo e a fronteira de Valença está 
apenas a dar os primeiros passos.

Na Linha do Douro, entre Caíde e Marco de Cana-
veses, foram retomadas as obras de electrificação a 
que se somou entretanto uma renovação integral de 
via mas ainda não é visível qualquer actividade.

No principal eixo ferroviário do país, a Linha do 
Norte, após a conclusão da renovação de via entre 
Alfarelos e Pampilhosa há alguns meses, concluiu-
-se em Setembro a intervenção similar no curto tro-
ço entre Valadares e Gaia, entre os PK 327,4 e 331,7. 
A modernização geral do troço Espinho – Gaia en-
contra-se actualmente em fase de concurso público.

No troço Covilhã – Guarda da Linha da Beira Baixa 
existem progressos, no entanto bastante limitados. 
Para já, além do levantamento da antiga via férrea 
estar concluído e de se estar a realizar o desmante-
lamento dos tabuleiros metálicos das pontes a in-
tervir, só a ponte sobre o rio Diz na Concordância 
das Beiras já começa a ganhar forma, estando ainda 
quase tudo por fazer nos muitos taludes existentes, 
nas estações e na via férrea.

Na Linha do Leste, o curto troço em obras entre 
Elvas e a fronteira mostra uma grande azáfama em 
toda a sua extensão, havendo já alterações significa-
tivas sobretudo na zona da estação de Elvas, onde a 

antiga passagem de nível da estação já foi suprimida 
e onde a circulação se realiza por uma nova via pro-
visória, construída para permitir as complexas obras 
de prolongamento da estação sem interdição do trá-
fego ferroviário.

Por fim, na Linha de Cintura, decorrem em bom 
ritmo, dentro do possível, as obras de renovação in-
tegral de via entre o Terminal Técnico de Chelas e 
Braço de Prata.

Entre as intervenções por lançar a concurso no 
âmbito do Ferrovia 2020 e do qual pouco se sabe 
sobre alguns casos, encontram-se ainda troços tão 
relevantes como Marco de Canaveses – Régua da Li-
nha do Douro, Meleças – Caldas da Raínha da Linha 
do Oeste, Sines – Ermidas-Sado da Linha de Sines, 
Ermidas-Sado – Grândola da Linha do Sul, Faro – 
Vila Real de Santo António e Tunes – Lagos da Linha 
do Algarve, Linha de Leixões e ainda a obra mais 
volumosa, a modernização de toda a Linha da Beira 
Alta entre Pampilhosa e Vilar Formoso, do qual está 
apenas lançado um concurso menor para renovação 
de via entre Guarda e Cerdeira.

Sobre a Linha de Cascais, uma das maiores in-
certezas do Ferrovia 2020, continuam a pairar ideias 
pouco claras. Recentemente o ministro Pedro Mar-
ques anunciou a intenção de investir 50 milhões de 
euros – um número bem abaixo dos 126 milhões 
estimados inicialmente – desconhecendo-se a na-
tureza da intervenção mas tendo aparentemente em 
vista que o serviço ferroviário venha a ser realizado 
com “material que é utilizado nas outras linhas”.

Por fim, cedemos o espaço às imagens e este mês 
mostramos algumas fotografias das obras da Linha 
do Leste, da Beira Baixa e do Minho.
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Linha do Leste
José Luis Torrez Blázquez
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Vista geral das obras na ponte 
do Caia, cujo tabuleiro metálico 
será substituído por um novo 
tabuleiro em betão armado. O 
mesmo acontecerá na ponte 
do Caiola, situada algumas 
centenas de metros para a 
retaguarda da fotografia.

Curva situada cerca de dois 
quilómetros depois da estação 

de Elvas, na transição entre o PK 
266 e o PK 267.

Zona próxima do viaduto da A6, 
com uma nova via provisória 
a correr também num traçado 
reformulado.
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Extremo da renovação que 
chegou à Covilhã, sensivelmente 

ao PK 165,8.

Vista geral para o célebre 
viaduto da Flandres, situado à 
saída da Covilhã, vendo-se ainda 
o extremo da zona renovada ao 
fundo.

PK 168 ainda à vista da Covilhã, 
com o traçado a virar para Leste.

Linha da Beira Baixa
Ricardo Quinas
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Perspectiva da curva ao PK 
170 com alguma maquinaria 
responsável pela limpeza do leito 
de via a descansar.

Em Setembro, da estrada 
nacional 18 que passa em baixo, 

já só se destacavam os pilares, 
que serão reabilitados para 

receberem um novo tabuleiro 
em betão armado, enquanto os 
troços cortados da velha ponte 

aguardam a sua remoção em 
baixo.

Fotografia: Pedro André 

A ponte do Corge, aqui na 
primeira quinzena de Julho ainda 
intacta, mas entretanto as quatro 
secções principais já foram 
desmanteladas.
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A ponte do Zêzere ao PK 173, na 
altura em desmantelamento com 

recurso a uma grua pesada.

Vista da antiga via para o lado 
da Covilhã, com um dos troços 
metálicos da mesma ponte já no 
chão.

Primeiros trabalhos de 
regularização da plataforma de 

via e da execução do sistema de 
drenagem ao PK 175.
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Belmonte, a única estação 
existente entre a Covilhã e a 
Guarda também renovada há 
alguns anos, mas cuja linha 
desviada, a da esquerda na 
fotografia, deverá ser prolongada 
para receber comboios até 600 
metros.

Apeadeiro de Caria, renovado, 
mas com a vegetação a tomar 

conta das instalações.

Extremo da zona onde a via 
férrea já foi renovada nos anos 
de 2009 e 2010, situada ao PK 
178, cerca de 500 metros antes 
do apeadeiro de Caria.
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Curva ao PK 189, zona a partir 
da qual a plataforma de via ainda 

não tinha sido limpa.

Materiais de via antigos 
armazenados no apeadeiro 
de Maçaínhas, cujo edifício 
foi demolido há alguns 
anos. Actualmente apenas a 
plataforma permite perceber a 
sua existência.

Curva ao PK 191 à saída de 
Maçaínhas para o lado da 

Guarda. As curvas de raios 
reduzidos são uma constante ao 

longo de quase todo o traçado.
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Apeadeiro de Benespera 
com várias travessas velhas 
depositadas sob o olhar atento 
do seu icónico depósito de água. 
Os apeadeiros de Maçaínhas, 
Benespera e Sabugal serão 
renovados mas ainda não eram 
visíveis quaisquer obras do 
género.

A ponte mista dos Gogos ao PK 
196. A parte metálica da ponte 

será desmantelada e substituída 
por um novo tabuleiro em betão 

armado.

Uma intervenção no PK 195 
num dos taludes existentes ao 
longo da linha. São largamente 
numerosos os taludes existentes 
ao longo da linha e que serão 
intervencionados. No entanto, 
em Julho este era o único local 
onde já decorriam obras desta 
natureza.



15

comboio coRReio

Máquina giratória responsável 
pela limpeza da plataforma de 

via ao PK 203. Exactamente 
dois meses depois das fotos 
anteriores, em Setembro, era 

sensivelmente aqui que se 
detinham os trabalhos desse 

tipo.

Túnel do Sabugal visto a partir 
da entrada do lado da Covilhã. 
Todo o seu interior se encontra 
revestido a betão, no âmbito 
de uma empreitada realizada 
em 2011 que incluiu também 
o rebaixamento da plataforma 
com vista a prepará-lo para a 
electrificação. 

Emboquilhamento do túnel do 
lado da Guarda, já próximo 

do apeadeiro com o mesmo 
nome. Apesar da sinuosidade 

do traçado, esta estrutura com 
398 metros é mesmo o único 

túnel existente no troço entre a 
Covilhã e a Guarda.
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Todas as passagens de nível 
existentes serão de alguma 
forma suprimidas. Aqui vemos 
as obras para construção de uma 
passagem inferior ao PK 207,3 
que substituirá a PN existente ao 
PK 206,9, situada cerca de 200 
metros depois do apeadeiro do 
Sabugal.

Também neste apeadeiro não é 
ainda visível qualquer actividade 

com vista à sua reabilitação.

Apeadeiro do Sabugal, situado 
cerca de 300 metros depois do 
túnel, onde se encontravam 
também várias travessas antigas 
depositadas.
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Uma das raras excepções ao 
traçado sinuoso deste troço é 
a aproximação à Guarda, aqui 

vista no PK 208, com muito 
trabalho de desmatação ainda 

por realizar.

Nova recta ao PK 209, já 
depois da zona onde está em 
construção a concordância 
das Beiras e a apenas dois 
quilómetros da estação da 
Guarda.

Um último troço de via que 
permanece ao PK 2010, 

dado que nele se encontram 
instalados alguns circuitos de 

via associados à estação da 
Guarda.
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Vista para o lado oposto por 
onde seguirá a concordância, 
vendo-se ao fundo a construção 
da ponte sobre o rio Diz.

Início da curva onde a nova linha 
se afastará da Beira Baixa. Toda 

esta zona será aterrada numa 
altura que alcançará os quatro 

metros junto aos encontros com 
a futura ponte do Diz.

Zona da inserção da futura 
concordância na Linha da Beira 
Baixa ao PK 208, vendo-se à 
direita o canal da antiga via já 
limpo nestas escassas centenas 
de metros.

Concordância das Beiras
Ricardo Quinas
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A construção da ponte sobre o 
rio Diz, sendo já bem visíveis as 

estruturas em ferro que farão 
parte dos pilares.

Nova imagem da construção da 
ponte, agora tirada para o lado 
da Covilhã, sendo visível a zona 
por onde passará a linha e que 
consta das fotos anteriores.

Zona da inserção da 
concordância na Linha da Beira 
Alta. A concordância terá cerca 

de 1.500 metros de extensão, 
tendo no entanto extensões 

significativas que correm 
paralelas às linhas da Beira 

Baixa e Beira Alta.
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O 592.003 a passar na também 
futura estação de Barroselas, 
a segunda entre Nine e Viana 
do Castelo que ficará apta a 
cruzamento de comboios até 750 
metros de comprimento, com 
os trabalhos um pouco menos 
avançados.

A futura estação de Midões com 
os trabalhos de construção da 

nova via desviada já avançados.

A futura zona neutra de Nine, 
situada pouco antes do túnel de 
São Miguel da Carreira.

Linha do Minho
Pedro André
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A subestação de Vila Fria, 
situada entre o apeadeiro de 

Alvarães e a estação de Darque, 
que no futuro será responsável 

pelo abastecimento eléctrico 
da extensão da Linha do Minho 

entre Nine e Valença.

Estação de Darque, com uma 
locomotiva 1500 parqueada com 
vagões de balastro e diversos 
materiais retirados da via. A 
linha desviada já existente nesta 
estação foi também prolongada 
para receber comboios até 750 
metros.

Extremo da electrificação entre 
Nine e Viana do Castelo, a 

partir do qual a continuidade 
será assegurada no âmbito 

de outra empreitada iniciada 
recentemente.



bReves

Uma vez em Contumil, a 1455 integrou 
o parque de locomotivas 1400 do norte 
do país, que tem crescido ao longo dos 
últimos anos, contando agora com a 1413, 
1424 e 1455, na decoração mais clássica, e 
com a 1415 na decoração laranja.
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Após vários anos de inactividade 
em que permaneceu no Barreiro, a 

locomotiva 1455 voltou ao serviço por 
conta da CP no passado mês de Setembro.
No dia 5 de Setembro, o João Balseiro 
fotografou esta inglesa na sua primeira 
marcha para ensaios de linha, que 
aconteceu entre o Barreiro e o Poceirão e 
respectivo regresso.

1455 volTa À linHa

No dia 20 de Setembro, a 1455 foi 
incumbida de realizar uma marcha de 
serviço para transporte de uma carruagem 
de uma UDD 9630 entre Contumil e Aveiro, 
conforme nos mostra o Gil Monteiro em 
Coimbrões, já na viagem de regresso.



O comboio das Vindimas promovido 
pela CP circulou este ano apenas 

nos dias 22 e 29 de Setembro entre Porto 
Campanhã e o Pinhão, com os clientes a 
regressarem ao final da tarde da Régua.
A locomotiva 1415 e três carruagens Corail 
foram responsáveis pela realização deste 
serviço no dia 29 de Setembro, conforme 
o Ricardo Quinas nos mostra na sua 
passagem com os últimos raios de luz pela 
zona do Granjão.

pResidencial RegRessa À acTividade

Desde o dia 29 de Setembro e até ao 
dia 28 de Outubro que o comboio 

Presidencial parte da estação de Sâo 
Bento aos sábados e domingos, num total 
de 10 viagens programadas, para a edição 
das vindimas no Douro.

O programa mantém a linha das edições 
anteriores, contemplando uma experiência 
gastronómica a cargo de vários chefs de 
cozinha a bordo do luxuoso comboio que 
percorre o vale do Douro até à Quinta do 
Vesúvio.

Do ponto de vista ferroviário, a composição 
segue ainda em vazio até ao Pocinho 
para inverter a locomotiva e os furgões, 
onde aguarda a hora de partida para 
posteriormente transportar os clientes do 
Vesúvio novamente até à cidade Invicta.

O Ricardo Quinas fotografou a segunda 
viagem no dia 30 de Setembro, quando a 
1413 rolava com o comboio ao longo do 
rio, entre as estações de Caldas de Moledo 
e Godim, preparando-se para curvar em 
direcção à zona da Régua.

comboio das vindimas volTou ao douRo

comboio coRReio
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A primeira corrida trata-se do Campeonato 
Mundial de Superbike, que passou por 
Portugal entre os dias 14 e 16 de Setembro, 
enquanto o European Le Mans Series 
decorrerá nos dias 27 e 28 de Outubro, 
ambas a desenrolar-se no autódromo 
situado em Portimão.
O Ricardo Quinas mostra-nos esta 
locomotiva logo após a passagem pela 
estação dos Riachos, com a tracção do 
Intercidades 512 a seu cargo no dia 26 de 
Setembro.

A locomotiva 5604 encontra-se desde 
há alguns meses com uma decoração 

publicitária da responsabilidade do 
Autódromo Internacional do Algarve 
alusiva a duas corridas que passam por 
Portugal nestes meses de Setembro e 
Outubro.

0369 esgoTou poTencial quiloméTRico

5604 pRomove coRRidas

A Allan 0369, uma das duas unidades 
que se encontrava no Entroncamento 

para realizar o serviço Regional para 
Badajoz, esgotou o potencial quilométrico 
da revisão anterior e foi obrigada a retirar-
se do serviço comercial.

A 0362 é agora a única unidade da série 
ainda ao serviço e é a única a operar os 
regionais na Linha do Leste, pelo que a sua 
indisponibilidade obriga à substituição do 
serviço com recurso a autocarro, como já 
aconteceu no dia 14 de Setembro.

O Valério Santos fotografou em Paialvo 
a última viagem da 0369 no dia 4 de 
Setembro, rumo a Contumil, local onde 
se encontram várias unidades da mesma 
série que aguardam igualmente revisão 
há pelo menos um ano, mas cujas 
intervenções não têm avançado.
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A EMEF encontra-se actualmente a 
intervir em algumas locomotivas 1550, 

que despertaram o interesse da empresa 
Takargo.
A Takargo quer dispor de pelo menos 
duas destas locomotivas, em regime de 
contratação a confirmar, e pelo menos 
as locomotivas 1563 (Entroncamento) e 
1565 (Barreiro) já voltaram a ligar os seus 
motores, depois de estarem encostadas 
desde o último dia do ano 2011.

O João Balseiro traz-nos este inédito 
registo no Terrim da união de esforços das 
duas locomotivas numa marcha regular 
entre Setúbal-Mar e a Siderurgia Nacional, 
mas que foi realizada exclusivamente com 
este propósito, pelo que o comboio não 
transportava qualquer bobine de aço ao 
contrário do que é habitual neste trajecto.

TakaRgo esTuda incoRpoRação de locomoTivas 1550

TakaRgo ensaia 1400 em múlTipla

O Alejandro Medina enviou-nos esta 
fotomontagem, apresentando a sua visão 
do que poderia ser a decoração Takargo 
aplicada a estas locomotivas canadianas 
de 1973, que assim poderão voltar ao 
serviço na rede ferroviária nacional.
Contrariamente a outras séries, a CP 
não contava com a possibilidade de 
reaproveitamento em Portugal, tendo 
procedido à imediata desmontagem de 
equipamentos como o Convel e rádio solo-
comboio mal cessaram serviço, que terão 
de ser montados novamente a confirmar-
se o seu regresso.

Pela primeira vez desde que adquiriu 
as locomotivas 1445 e 1449 à CP, 

a Takargo colocou as duas máquinas 
inglesas da sua frota em unidade múltipla.

Por enquanto, esta operação foi apenas um 
ensaio para atestar o bom funcionamento 
das duas unidades, estando em aberto a 
sua utilização em múltipla no futuro.
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Nas últimas semanas, a Medway tem 
operado comboios especiais entre o 

Entroncamento e a Plataforma de Cacia 
com o objectivo de encaminhar pasta de 
papel produzida na Celtejo de Ródão para 
exportação via porto de Aveiro.

pasTa de papel de RÓdão viaja paRa o poRTo de aveiRo

No mês de Setembro a Medway 
introduziu algumas alterações nas 

frequências e horários dos comboios de 
mercadorias nacionais ou internacionais 
que opera através da Linha do Leste.

medway muda HoRáRios no lesTe

O serviço de contentores entre o 
Entroncamento e Mérida manteve o horário 
com partida do Entroncamento pelas 6h20 
e chegada do seu regresso pelas 20h51, 
mas reduziu a sua frequência de três para 
dois comboios por semana, às terças e 
quintas.

O serviço nacional entre o Entroncamento 
e Elvas manteve as três frequências 
semanais, mas ao invés de circular num 
horário semelhante aos comboios para 
Mérida, regressa ao horário anterior, com 
partida do Entroncamento pelas 16h22 e 
chegada pelas 22h47.

Assim, no Leste a Medway prevê agora, por 
semana, um total de quatro comboios de 
amoníaco, três comboios de contentores 
de Elvas e dois comboios de contentores 
de Mérida, do qual vemos este comboio 
fotografado pelo Valério Santos a arrancar 
de Elvas no dia 19 de Junho de 2018.

A opção por Aveiro deixa o porto da 
Figueira da Foz temporariamente sem 
receber comboios de mercadorias, já 
que os comboios do Entroncamento para 
Fontela, que habitualmente encaminham 
este tráfego, se encontram suprimidos.
O Ricardo Quinas fotografou um desses 
comboios especiais Plataforma de Cacia 
– Entroncamento em Paialvo no dia 26 de 
Setembro, com a 5622, já na decoração 
da Medway, encarregue dos habituais 30 
vagões His vazios.
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O concurso público internacional para 
aquisição de novos comboios e de 

um novo sistema de sinalização para o 
Metro de Lisboa foi lançado no dia 26 de 
Setembro.

meTRo de lisboa lança concuRso paRa novos comboios

O valor base do concurso é de 127 milhões 
e 250 mil euros, prevendo um prazo de 
execução de seis anos e cinco meses para 
recepção das 14 novas unidades triplas e 
instalação da nova sinalização nas linhas 
Azul, Verde e Amarela.
As novas unidades reforçarão a frota com 
vista ao prolongamento do metro entre 
o Rato, estação onde o António Pombo 
fotografou esta unidade em Dezembro de 
2010, e o Cais do Sodré.
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O Ramal de Famalicão foi uma ligação fer-
roviária que existiu entre as estações da 
Póvoa do Varzim e de Famalicão, cujo tra-

çado se encontra praticamente abandonado na sua 
totalidade, ainda que o mesmo seja hoje uma eco-
pista. Em 2018 a destruição das antigas estações 
e apeadeiros é quase total e em breve pouco mais 
haverá do que simples memórias da passagem do 
comboio.

Resumo Histórico do ramal

O	comboio	chegou	à	Póvoa	do	Varzim	no	dia	1	de	Ou-
tubro	de	1875	concluindo	se	desse	modo	uma	 ligação	
em	via	estreita	com	bitola	de	900	mm	até	à	cidade	do	
Porto.	Por	outro	lado,	a	estação	de	Famalicão,	inserida	
na	Linha	do	Minho	em	bitola	ibérica,	foi	inaugurada	tam-
bém	em	1875,	quando	no	dia	1	de	Maio	desse	mesmo	
ano	foi	aberta	à	exploração	o	troço	compreendido	entre	
o	Porto	e	Nine.

No	ano	seguinte,	mais	precisamente	no	dia	19	de	De-
zembro	de	1876,	foi	publicado	o	decreto	que	concedia	à	
Companhia	do	Caminho-de-Ferro	do	Porto	à	Póvoa	uma	

autorização	para	a	construção	de	uma	linha	de	via	redu-
zida	que	ligasse	a	Póvoa	do	Varzim	até	à	Vila	Nova	de	
Famalicão	entroncando	desse	modo	na	Linha	do	Minho.	
Esta	ligação	tinha	sido	pedida	em	Agosto	desse	mesmo	
ano,	 o	 que	 demonstra	 bem	 o	 interesse	 que	 a	 ligação	
demonstrava	às	entidades	competentes	que	muito	rapi-
damente	se	decidiram	pela	sua	construção.

No	dia	11	de	Janeiro	de	1877,	durante	uma	reunião	da	
assembleia	geral	da	Companhia	dos	Caminhos	de	Ferro	
do	Porto	à	Póvoa,	que	era	a	 responsável	pela	 ligação	
entre	a	Póvoa	do	Varzim	e	o	Porto,	foi	deliberado	avan-
çar	para	a	construção	de	um	ramal	ferroviário	que	tinha	
em	vista	ligar	as	estações	da	Póvoa	e	de	Famalicão.	As	
decisões	 tomadas	 foram	as	seguintes	como	publicado	
no	número	8	do	Jornal	do	Porto	do	dia	12	de	Janeiro	de	
1877:	 “que	o	 ramal	seja	construído;	que	a	direcção	fi-
que	autorizada	a	contrair	um	empréstimo	de	150	contos,	
destinado	à	construção	da	secção	da	Póvoa	às	Fontai-
nhas,	na	extensão	de	15,5	quilómetros,	e	ao	pagamento	
de	uma	divida	de	25	contos”.

Esta	deliberação	teve	como	objectivo	avançar	desde	
logo	para	a	construção	dos	primeiros	quilómetros	desta	
ligação	 ferroviária,	 sendo	 que	 de	 seguida	 iria	 avançar	
a	implementação	no	terreno	dos	restantes	quilómetros.	

Famalicão com as “duas” estações. Do lado esquerdo, com via reduzida, correspondente ao Ramal de Famalicão, e do lado 
direito, com bitola ibérica, correspondente à Lnha do Minho. Reprodução de postal da época, Tipografia Minerva, Famalicão
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Ramal de Famalicão 
Pedro André
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Para	os	15,5	quilóme-
tros	iniciais	existentes	
entre	a	Póvoa	e	a	es-
tação	 das	 Fontainhas	
o	 orçamento	 era	 de	
117:456$625	 réis,	
enquanto	 os	 restan-
tes	 13,5	 quilómetros	
entre	 as	 Fontainhas	
e	 Famalicão	 tinham	
um	 custo	 estimado	
de	 146:177$332	 réis,	
o	 que	 iria	 totalizar	 a	
soma	de	263:633$957	
réis	para	a	construção	
do	ramal.

No	dia	7	de	Agosto	
de	 1878	 foram	 inau-
gurados	 os	 primeiros	
quilómetros	 com	 bi-
tola	de	900	mm	entre	
a	 Póvoa	 e	 a	 estação	
das	 Fontainhas,	 no	
entanto	 só	 no	 dia	 31	
de	Julho	de	1880	é	que	foi	aprovado	o	projecto	que	per-
mitia	avançar	com	o	final	da	ligação	entre	a	Póvoa	e	a	
estação	de	Famalicão.	Desse	modo	a	conclusão	do	ra-
mal	e	a	sua	abertura	oficial	na	totalidade	ocorreu	apenas	
no	dia	12	de	Junho	de	1881.

Esta	 secção	 final	 foi	 contratada	 à	 empresa	 Henry	
Burnay	&	Cª,	que	mais	 tarde	esteve	envolvida	noutras	
ligações.

O	autor		W.	J.	K.	Davies	no	seu	livro		Narrow	Gauge	
Railways	of	Portugal	 fez	uma	pequena	análise	acerca	
da	construção	do	Ramal	de	Famalicão:	“A	empresa	teve	
um	sério	erro	de	julgamento	quando,	por	razões	de	eco-
nomia,	 foram	colocados	no	 ramal	carris	de	apenas	16	
kg/m,	o	que	se	tornou	um	constrangimento	considerável	
nos	anos	posteriores.	A	necessidade	de	economizar	du-
rante	o	processo	de	construção	acabou	por	atormentar	

a	companhia	por	toda	a	sua	vida...	“.

No	ano	de	1912,	no	dia	20	de	Junho,	foi	publicada	a	
Lei	que	autorizava	a	 fusão	das	Companhias	de	Cami-
nho-de-Ferro	de	Guimarães	e	do	Porto	à	Póvoa	e	Fa-
malicão,	dando	origem	à	Companhia	dos	Caminhos-de-
-Ferro	do	Norte	de	Portugal.

Em	1915	a	Gazeta	de	Famalicão	deu	conta	da	inten-
ção	que	existia	em	demolir	parte	dos	edifícios	da	esta-
ção	 de	 Famalicão	 relacionada	 com	a	 Linha	 da	Póvoa	
(Ramal	de	Famalicão)	de	modo	a	serem	ampliadas	as	
instalações	da	Linha	do	Minho,	estando	prevista	a	cons-
trução	de	novas	instalações	relacionadas	com	a	via	es-
treita.

Segundo	o	livro	de		W.	J.	K.	Davies,	no	período	entre	
os	anos	de	1916	e	de	1925,	os	trabalhos	mais	relevan-
tes	que	ocorreram	no	Ramal	de	Famalicão	 foi	a	 insta-

lação	de	novos	desvios	nas	estações	
de	 Laundos	 e	 Gondifelos,	 a	 constru-
ção	de	uma	plataforma	em	Barradas,	
a	construção	de	instalações	sanitárias	
em	Laundos	(1923)	e	Amorim	(1925),	
e	ainda	a	edificação	de	um	armazém	
de	mercadorias	na	estação	de	Amorim	
(1924).	 Foram	 ainda	 efectuadas	 alte-
rações	 em	Outiz,	Barradas	 e	Balazar	
para	os	serviços	de	guarda	de	passa-
gem	 de	 nível.	 De	 notar	 que	 em	 Bal-
tazar	existia	uma	casa	 junto	da	 linha,	
muito	 provavelmente	 para	 servir	 para	
guarda	 de	 passagem	 de	 nível	 e	 que	
entretanto	foi	demolida.

Reprodução de horários de comboios de mercadorias e de passageiros no ramal no em 1907

Antiga casa de via perto de Balazar já demolida. Fonte:
https://www.facebook.com/Balazar-Póvoa-de-Varzim-469830319792972/

W.J.K.Davies
W.J.K.Davies
https://www.facebook.com/Balazar
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No	ano	1927	deu-se	a	 fusão	entre	as	duas	compa-
nhias	que	operavam	a	via	estreita	na	zona	e	a	norte	da	
cidade	do	Porto.	A	companhia	dos	Caminhos	de	Ferro	
do	Porto	à	Póvoa	e	Famalicão	e	a	Companhia	do	Cami-
nho	de	Ferro	de	Guimarães	juntaram-se	tendo	em	conta	
que	a	rentabilidade	das	duas	era	muito	reduzida,	e	até	
porque	que	não	fazia	sentido	existirem	duas	companhias	
distintas	a	operar	em	bitola	estreita	na	mesma	zona	do	
país	e	com	trajectos	tão	curtos.	Da	junção	destas	duas	
empresas	surgiu	então	a	Companhia	dos	Caminhos	de	

Ferro	do	Norte	de	Portugal.	

No	 dia	 25	 de	Agosto	 de	 1927	 o	Diário	 do	Governo	
publicou	o	anúncio	do	contrato	(datado	do	dia	8	desse	
mesmo	mês)	existente	entre	o	governo	e	a	Companhia	
dos	Caminhos	de	Ferro	do	Norte	de	Portugal.	Esse	con-
trato	tinha	em	vista	o	alargamento	da	bitola	de	900	mm	
para	os	1000	mm	que	era	na	altura	a	bitola	utilizada	na	
maioria	das	outras	linhas	de	via	estreita.	Este	processo	
iria	abranger	um	totalidade	64	quilómetros	de	linhas	de	
via	estreita	em	redor	do	Porto	onde	se	incluía	o	Ramal	
da	Famalicão.

O	ano	de	1929	ficou	marcado	pela	redução	de	servi-
ços	ferroviários	no	Ramal	de	Famalicão	tendo	sido	su-
primidos	os	serviços	rápidos,	tendo	a	companhia	apre-
sentado	a	fraca	adesão	de	passageiros	para	a	tomada	
dessa	decisão.

No	mês	de	Março	de	1930	avançou	a	mudança	de	bi-
tola	cujos	trabalhos	na	zona	das	Fontainhas	do	ramal	de	
Famalicão	podem	ser	observados	num	vídeo	fantástico	
que	está	disponível	no	site	da	Cinemateca	Portuguesa	
em	 http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.
aspx?obraid=16160&type=Video.	Estes	trabalhos	dura-
ram	 apenas	 20	 dias	 sem	 que	 tivesse	 sido	 necessário	
interromper	a	exploração	ferroviária.	Para	além	da	mu-
dança	da	distância	entre	carris,	foi	necessário	também	
proceder	à	alteração	da	distância	entre	rodados	de	todo	
o	material	circulante	existente.

O	verão	de	1935	trouxe	novidades	à	circulação	com	
a	implementação	do	chamado	serviço	de	verão	que	per-

Excertos de horários de 1965 do Ramal de Famalicão, com 
composições rebocadas por locomotivas a vapor das séries 

E80 e E160 e ainda pelas Allan série 9300

http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=16160&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=16160&type=Video
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mitia	uma	ligação	rápida	entre	Famalicão	e	a	Póvoa	do	
Varzim	em	apenas	50	minutos.

Em	1944	o	Jornal	Estrela	do	Minho	deu	conta	da	insa-
tisfação	existente	pelo	péssimo	serviço	efectuado	pela	
Companhia	Norte,	que	apenas	colocava	a	circular	qua-
tro	comboios	semanais	em	cada	sentido.	Ou	seja	ape-
nas	havia	uma	circulação	de	ida	e	volta	entre	a	Póvoa	
e	Famalicão	às	segundas,	quartas,	quintas	e	sábados.	
Isto	era	uma	completa	revolução	tendo	em	conta	que	no	
período	antes	da	guerra	se	efectuavam	quatro	comboios	
diários	com	reforços	no	verão	e	aos	domingos.	

Este	mesmo	jornal,	em	1945	noticiou	que	entre	o	dia	1	
de	Agosto	e	30	de	Setembro	a	companhia	iria	colocar	a	
circular	diariamente	a	título	experimental	dois	comboios	
entre	Famalicão	e	a	Póvoa.	Era	ainda	pedido	pelas	for-

ças	vivas	da	região	investimentos	no	ramal	que	incluíam	
desde	 logo	a	 substituição	dos	 carris	 primitivos	 de	oito	
metros	por	outros	de	quinze	metros,	que	suportassem	
mais	peso,	e	que	nalgumas	juntas	já	apresentavam	uma	
folga	entre	eles	de	três	centímetros.	Era	ainda	pedida	a	
colocação	de	balastro	em	locais	onde	a	linha	estava	as-
sente	apenas	na	terra	e	ainda	a	troca	de	travessas	que	
já	se	encontravam	completamente	podres.

No	ano	de	1947,	o	Ramal	de	Famalicão	e	 todas	as	
outras	 linhas	passaram	para	a	alçada	da	CP	e	houve	
uma	nova	revolução	de	horários.	A	CP	apresentou	aos	
utentes	um	 total	de	seis	 ligações	diárias	entre	os	dois	
extremos	 da	 linha	 sendo	 alguns	 comboios	 feitos	 com	
a	 tradicional	 composição	 de	 locomotiva	 e	 carruagens	
e	 outras	 com	 recurso	 a	 automotoras.	Ainda	 em	 1947	
deu-se	a	primeira	experiência	com	a	via	algaliada	entre	

Horário de 1978 já com as automotoras da série 9600 a serem responsáveis pelos comboios de passageiros
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Famalicão	 e	 Lousado.	 O	 comboio	
inaugural	demorou	65	minutos	para	
efectuar	o	trajecto	entre	a	Póvoa	e	o	
Lousado,	com	passagem	óbvia	por	
Famalicão.

A	19	de	Junho	de	1948	foi	entre-
gue	pelos	serviços	de	Via	e	Obras	
a	linha	algaliada	entre	Famalicão	e	
Lousado,	 tendo	sido	 feito	um	com-
boio	 especial	 entre	 a	 Póvoa	 do	
Varzim	e	Guimarães,	e	no	dia	1	de	
Julho	 foram	 finalmente	 colocados	
ao	 serviço	 comercial	 comboios	 di-
rectos	 entre	 Guimarães,	 alguns	
com	 ligação	a	Fafe	 (final	 da	Linha	
de	Guimarães)	e	a	Póvoa	do	Varzim	
via	 Ramal	 de	 Famalicão,	 permitin-
do	desse	modo	que	fosse	possível	
efectuar	a	viagem	sem	transbordos.

De	modo	a	fazer	face	à	crescente	concorrência	exis-
tente	entre	os	serviços	de	camionagem	e	o	comboio,	a	
CP	decidiu	estabelecer	a	partir	do	dia	4	de	Janeiro	de	
1950	uma	zona	de	tranvias	entre	a	Póvoa	do	Varzim	e	

Famalicão.

Em	1951	foram	demolidas	a	maior	parte	das	instala-
ções	da	estação	de	Famalicão	destinadas	à	via	estreita	
ficando	as	instalações	da	Linha	do	Minho	responsáveis	
pelos	serviços	ferroviários	de	passageiros	e	de	merca-
dorias	de	ambas	as	bitolas.	Para	facilitar	a	movimenta-

ção	dos	passageiros		foi	constru-
ída	 uma	 plataforma	 central	 que	
permitia	aceder	aos	comboios	de	
via	estreita	e	via	larga	no	mesmo	
ponto.	 Originalmente	 cada	 uma	
das	estações	(Ramal	de	Famali-
cão	 e	 Linha	 do	Minho)	 estavam	
colocadas	 em	 lados	 opostos	 às	
linhas	que	passavam	no	meio	de	
ambas	as	instalações

No	 ano	 de	 1965	 ainda	 per-
corriam	 os	 carris	 no	 Ramal	 de	
Famalicão	 locomotivas	 a	 vapor	
da	 série	 E80	 e	 da	 série	 E160	
que	circulavam	entre	os	40	e	50	
quilómetros	 por	 hora	 e	 simulta-
neamente	 as	 automotoras	 Allan	
de	 via	 estreita	 série	 9300	 (origi-
nalmente	MEy	300)	que	atingiam	
nalguns	pontos	do	ramal	a	velo-
cidade	máxima	de	65	quilómetros	
por	hora.	Em	algumas	paragens	
comerciais	a	automotora	já	só	se	
imobilizava	 quando	 existissem	
passageiros	 para	 embarcar	 ou	
desembarcar,	 o	 que	 demonstra-
va	a	fraca	adesão	de	passageiros	
nalguns	pontos.

Na	década	de	70	a	estação	de	
Laundos	foi	reduzida	a	apeadeiro	
e	foram	retiradas	todas	as	linhas	

Velocidades máximas autorizadas no sentido descendente no ano de 1983

Horário de 1974
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excepto	a	de	circulação.

Em	1978	todos	os	serviços	já	estavam	entregues	às	
automotoras	da	série	9600	mantendo-se	as	velocidades	
praticadas	pelas	Allan	na	década	de	60,	e	a	evolução	
foi	quase	nula	 já	que	cinco	anos	depois,	em	1983,	as	
velocidades	máximas	autorizadas	não	ultrapassavam	os	
70	quilómetros	por	hora	na	quase	totalidade	do	ramal.

Dois	anos	antes,	em	1981	as	estações	de	Gondifelos	
e	muito	provavelmente	de	Outiz	foram	também	reduzi-
das	a	apeadeiros	ficando	apenas	com	as	linhas	directas	
de	circulação	 tendo	os	outros	elementos	sido	 levanta-
dos.

No	dia	31	de	Maio	de	1986	acabou	o	serviço	de	mer-
cadorias	 na	 maior	 parte	 das	 vias	 estreitas	 do	 grande	
Porto,	como	na	Linha	da	Póvoa,	no	troço	Porto-Boavista	
à	Trofa	e	também	no	Ramal	de	Famalicão.

Em	1993	já	todas	as	dependências	estavam	reduzi-
das	a	apeadeiros	e	a	venda	de	bilhetes	era	feita	apenas	
bordo	dos	comboios	por	parte	dos	revisores.	Os	anos	90	
já	eram	de	sinónimo	de	degradação	da	infraestrutura	e	
dos	serviços	comerciais	tendo	o	número	de	circulações	
vindo	a	decair	até	ao	encerramento.

No	dia	29	de	Maio	de	1994	deu-se	um	dos	maiores	
acidentes	 ferroviários	 do	Ramal	 de	Famalicão	quando	
uma	automotora	embateu	num	autocarro	numa	passa-
gem	de	nível	 sem	guarda	perto	da	estação	de	Rates,	
tendo	havido	5	falecidos	e	21	feridos.	

A	degradação	da	via	era	já	por	demais	evidente,	e	nos	
últimos	 tempos	em	que	os	 comboios	 circulavam	prati-
camente	 todas	as	estações	estavam	devolutas,	sendo	
inclusivamente	a	de	Laundos	já	tinha	sido	demolida.

A	vida	do	Ramal	de	Famalicão	durou	até	ao	dia	23	
de	Dezembro	1995	quando	se	deu	o	fim	do	serviço	co-
mercial	 de	 passageiros	 e	 consequente	 encerramento,	
e	 já	nessa	altura	os	edifícios	das	estações	e	apeadei-
ros	estavam	bastante	degradados.	Para	além	da	fraca	
rentabilidade	económica	que	o	ramal	tinha,	havia	desde	
sempre	o	enorme	problema	da	segurança,	já	que	os	cer-
ca	 de	 30	 quilómetros	 de	 extensão	eram	atravessados	
por	estradas,	ruas	e	caminhos	cerca	de	60	vezes	ao	ní-
vel	da	 linha,	o	que	dava	em	média	uma	passagem	de	
nível	a	cada	500	metros	a	sua	esmagadora	maioria	nem	
sequer	tinha	guarda	ou	qualquer	sinalização	adequada	
aos	anos	90	do	século	passado.

Ao	 contrário	 de	 algumas	 linhas	 de	 via	 estreita	 que	
deram	lugar	ao	Metro	do	Porto,	aqui	o	futuro	foi	a	trans-
formação	do	canal	numa	ecopista	embora	o	espaço	per-
maneça	na	sua	quase	totalidade	muito	mal	estimado.

Fontes:	

Fórum	Luso	Carris,	Portugal	Ferroviário,

Narrow	Gauge	Railways	of	Portugal	de	W.J.K.Davies

Publicações	periódicas	da	época

https://www.facebook.com/Balazar-P%C3%B3voa-
-de-Varzim-469830319792972/

Reprodução de postal editado pelo Clube Desportivo de Caniços com uma automotora de via estreita na 
estação de Famalicão

W.J.K.Davies
https://www.facebook.com/Balazar
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Pedro André  [2018]

Ramal de Famalicão 

O	Ramal	de	Famalicão	tinha	
o	seu	início	na	estação	da	Pó-
voa do Varzim	 ao	 quilómetro	
27,9	(o	quilómetro	zero	era	na	
antiga	 estação	 de	 Porto-Trin-
dade),	mais	concretamente	na	
linha	mais	afastada	do	edifício	
de	passageiros,	que	tinha	logo	
aí	 uma	 curva	 em	 direcção	 à	
direita,	 como	 é	 visível	 no	 dia-
grama	 anexo	 a	 este	 artigo.	
Para	 isso	 foi	 construída	 uma	
plataforma	 e	 erguido	 um	 abri-
go,	 permitindo	 desse	 modo	 o	
embarque	e	desembarque	dos	
passageiros.	Na	actualidade,	e	após	as	enor-
mes	obras	que	surgiram	com	a	implementação	
do	Metro	do	Porto	e	o	levantamento	dos	carris	
do	ramal,	o	espaço	deu	lugar	a	um	arruamen-
to	que	se	prolonga	durante	algumas	dezenas	
de	metros	até	atingir	o	antigo	canal	ferroviário,	
hoje	 transformado	 em	 ecopista.	 Os	 vestígios	
do	antigo	ramal	no	seu	início	são	por	isso	ine-
xistentes	nos	dia	de	hoje.

Póvoa do Varzim. O ramal tinha início onde hoje está a rua 
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Em Amorim pouco mais existe que os restos das plataformas

A	 primeira	 estação	 do	 percurso	
ficava	ao	quilómetro	31,6	em	Amo-
rim e	 em	 1967	 tinha	 duas	 linhas	
de	circulação	com	uma	plataforma	
central	 e	 uma	 linha	 de	 saco	 que	
permitia	o	acesso	ao	cais	coberto.	 	
Actualmente	foi	tudo	completamen-
te	 destruído	 e	 os	 únicos	 vestígios	
que	sobrevivem	são	os	restos	das	
plataformas	que	serviam	o	edifício	
de	passageiros	e	o	cais	coberto.	O	
espaço	das	 linhas	deu	 lugar	a	um	
arruamento	que,	para	além	de	ser-
vir	a	ecopista,	permite	o	acesso	às	
instalações	da	Cooperativa	Agríco-
la	 Leiteira	 do	 Concelho	 da	 Póvoa	
do	Varzim.

Ao	 quilómetro	 35,1	 en-
contrava-se	 o	 apeadeiro	 de	
São Félix	 que	 tinha	 apenas	
uma	plataforma	e	 um	abrigo	
de	 passageiros.	 O	 fecho	 do	
ramal	e	o	abandono	da	infra-
estrutura	 levou	 à	 demolição	
do	mesmo	e	hoje	pouco	mais	
existe	do	que	uns	postes	de	
iluminação	que	estavam	colo-
cados	junto	do	abrigo.

Local onde em tempos existiu o apeadeiro de São Félix

Laundos	 tinha	 uma	
estação	 que	 ficava	 ao	
quilómetro	 36,5	 e	 nos	
dias	 de	 hoje	 já	 não	
existe	nada	relacionado	
com	o	quotidiano	ferro-
viário.	O	edifício	de	pas-
sageiros	 foi	 completa-
mente	demolido	e	nem	
existe	qualquer	vestígio	
das	antigas	plataformas	
desta	que	foi	uma	esta-
ção	com	duas	linhas	de	
circulação	 e	 uma	 linha	
de	saco,	embora	nunca	
tenha	tido	cais	coberto.Em Laundos a estação ficava do lado esquerdo da fotografia e foi completamente destruída. 

Como ponto de interesse subsiste uma antiga passagem superior sobre a via férrea
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Rates	ao	quilómetro	41,5	é	hoje	o	
edifício	de	passageiros	melhor	con-
servado	 de	 todo	 o	 ramal,	 já	 que	 o	
mesmo	é	ocupado	pelo	Agrupamen-
to	de	Escuteiros	1072	de	São	Pedro	
de	Rates.	Esta	estação	contava	ape-
nas	com	duas	 linhas	de	circulação,	
sendo	que	na	linha	junto	do	edifício	
de	passageiros	existia	um	cais	des-
coberto	que	se	estendia	até	perto	da	
passagem	de	nível.	Nos	dias	de	hoje	
para	além	do	edifício	é	possível	ver	
ainda	os	carris	existentes	na	antiga	
passagem	 de	 nível	 que	 sobrevive-
ram	ao	levantamento	da	linha.

Antiga estação de Rates e nas proximidades uma das passagens de nível que 
ainda mantém os carris (fotografia abaixo)

Não	poderia	de	referir	a	existência	da	Igreja	de	São	
Pedro	de	Rates	situada	a	escassos	metros	da	estação	
e	que	também	merece	uma	visita.

“A	Igreja	de	São	Pedro	de	Rates	foi	construída	nos	
séculos	XII/XIII,	sendo	considerada	uma	dos	mais	 im-
portantes	na	arquitectura	românica	portuguesa.	

A	igreja	foi	mandada	construir	pelos	Condes	D.	Hen-
rique	e	D.	Teresa,	pais	do	primeiro	rei	de	Portugal,	D.	
Afonso	Henriques.	Inicialmente	com	uma	planta	de	três	naves,	cinco	tramos	e	transepto,	foi	ajustada	aos	câno-
nes	das	igrejas	beneditinas	portuguesas,	uma	transformação	que	não	terá	sido	concluída	resultando	num	cru-
zamento	das	duas	plantas.	Anomalias	e	irregularidades	na	estrutura	dos	pilares,	na	distribuição	das	colunas,	
na	colocação	das	frestas	e	nos	contrafortes	e	a	falta	de	uniformidade	dos	alçados	são	ainda	os	traços	visíveis	
aos	visitantes	dessa	adaptação.

Destacam-se	os	portais	de	linguagem	românica.	O	principal,	sobrepujado	por	uma	rosácea,	apresenta	no	
tímpano	 a	 figura	 de	
Cristo	 Pantocrator,	 la-
deado	por	duas	figuras.	
Nas	 arquivoltas	 estão	
representados	os	após-
tolos	e	anjos	e	nos	ca-
pitéis	podem	ver-se	ani-
mais	 míticos,	 sereias,	
figuras	humanas	disfor-
mes,	máscaras	e	outros	
motivos.	 Na	 fachada	
lateral	 Sul,	 de	 referir	 o	
baixo-relevo	 do	 Agnus	
Dei	que	se	pode	ver	no	
tímpano.”

Fonte:	 https://www.
visitportugal.com/pt-pt/

S.Pedro
https://www.visitportugal.com/pt
https://www.visitportugal.com/pt
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A antiga estação das Fontainhas

Ao	 quilómetro	 43,5	 ficava	 a	 es-
tação	mais	 importante,	 até	 porque	
foi	 ali	 que	 durante	 alguns	 anos	 foi	
o	ponto	terminal	do	ramal	antes	de	
o	mesmo	 ser	 finalizado	 até	 Fama-
licão.	 A	 estação	 das	 Fontainhas	
contava	com	três	 linhas	de	circula-
ção	 sendo	 que	 o	 cais	 descoberto	
ficava	 na	 linha	 mais	 afastada	 do	
edifício	 de	 passageiros.	 Era	 aqui	
que	se	encontrava	a	única	toma	de	
água	de	todo	o	ramal,	cujo	depósito	
em	metal	é	ainda	hoje	um	fiel	resis-
tente	dos	tempos	das	locomotivas	a	
vapor,	pese	embora	o	facto	de	estar	
em	muito	mau	estado	e	à	beira	da	
ruína	e	do	colapso.

O depósito de água, um caso raro de um depósito com um formato cúbico

Balazar	 era	 o	 apea-
deiro	situado	ao	quilóme-
tro	 44,9	 e,	 para	 além	da	
tradicional	 plataforma	 e	
abrigo	 de	 passageiros,	
contava	 ainda	 com	 uma	
casinha	 que	 permitia	 a	
venda	 de	 bilhetes.	 Hoje	
ainda	 são	 perfeitamen-
te	 visíveis	 os	 vestígios	
de	 toda	 a	 infraestrutura.	
Em	 tempos	 teve	 ali	 per-
to	a	“companhia”	de	uma	
casa	para	guarda	de	pas-
sagem	 de	 nível	 que	 foi	
demolida	 e	 deu	 lugar	 a	
uma	plantação	de	milho.

Balazar, antigo apeadeiro onde também se vendiam bilhetes.



38

balasTRo

A	 estação	 de	 Gondi-
felos	 ao	 quilómetro	 48,1,	
para	 além	 das	 duas	 linhas	
de	 circulação	 que	 permi-
tiam	 cruzamentos,	 contava	
com	uma	linha	de	resguardo	
que	permitia	aceder	ao	cais	
descoberto	 situado	 junto	 do	
edifício	 de	 passageiros.	 Ti-
nha	 ainda	 uma	 plataforma	
central	 entre	as	duas	 linhas	
de	circulação.	Hoje,	como	é	
visível	na	foto,	está	tudo	pra-
ticamente	destruído.

As ruínas de Gondifelos

Ainda em Cavalões sobrevivem os tão caracteristícas painéis de betão da CP 

Restos da plataforma de Cavalões

Cavalões	 era	 um	 apea-
deiro	ao	quilómetro	50,3	situ-
ado	junto	de	uma	passagem	
de	 nível	 onde	 estava	 uma	
plataforma	no	lado	direito	da	
via	no	sentido	ascendente.	A	
pequena	habitação	que	exis-
tia	no	local	servia	mais	para	
uso	 da	 guarda	 do	 que	 pro-
priamente	para	os	passagei-
ros.	Nos	dias	de	hoje	os	úni-
cos	vestígios	 ferroviários	de	
interesse	são	alguns	painéis	
de	betão	armados	tão	carac-
terísticos	do	caminho	de	fer-
ro.	É	ainda	possível	observar	
a	antiga	plataforma.
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A antiga estação de Outiz

Outiz	 era	 a	 úlltima	 estação	 an-
tes	 de	 Famalicão	 e	 ficava	 situada	
ao	quilómetro	52.1	mesmo	junto	de	
uma	passagem	de	nível.	O	edificío	
está	a	cada	dia	que	passa	em	pior	
estado	 e	 parte	 do	 telhado	 já	 aba-
teu.	A	plataforma	é	ainda	perfeita-
mente	visível,	no	entanto	o	espaço	
envolvente,	 tal	 como	 a	 totalidade	
da	 ecopista,	 está	 bastante	 estra-
gado.	Por	 exemplo,	 a	 ecopista	 no	
antigo	Ramal	 de	 Viseu	 é	 um	 luxo	
comparado	 com	 esta.	 É	 funda-
mental	 que	 as	 autarquias	 olhem	
com	maior	atenção	para	este	caso.	
Transformar	 um	 canal	 ferroviário	
em	ecopista	engloba	muito	mais	do	
que	está	aqui	feito.

Antes	 de	 Famalicão	
ficava	 Barradas	 ao	 qui-
lómetro	54,3	e	que	 tinha	
também	 uma	 habitação	
tão	 característica	 deste	
ramal.	Aqui	está	 tudo	ra-
zoavelmente	 preservado	
até	 porque	 a	 casa	 está	
habitada	e	o	 espaço	en-
volvente	cuidado.	A	plata-
forma	está	ainda	perfeita-
mente	visível.

Barradas ainda habitada, quem sabe se por um antigo ferroviário!

Duas antigas passagens de nível onde ainda é possível ver carris
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Finalmente	a	estação	de	Fa-
malicão,	 hoje	 completamente	
descaracterizada	 em	 relação	
ao	 que	 era	 enquando	 existiu	
via	 estreita.	 O	 canal	 do	 ramal	
já	 não	 tem	 ligação	até	à	esta-
ção	 e	 assim	 sendo	 a	 ecopista	
começa	a	cerca	de	500	metros	
da	estação	junto	da	rua	Daniel	
Rodrigues.

O	 Ramal	 de	 Famalicão	 en-
trava	 na	 estação	 “colado”	 às	
instalações	da	Boa	Reguladora	
(ver	diagrama),	que	ainda	hoje	
existe,	 embora	muito	 diferente	
do	que	era	no	 início	do	século	
passado.	As	 sucessivas	 obras	
de	 modernização	 da	 Linha	 do	
Minho	acabaram	com	os	vestí-
gios	da	via	estreita	e	muito	em	
breve	 ninguém	 se	 irá	 lembrar	
de	tal	capítulo	da	história.	O	lo-
cal	onde	estava	a	estação	destinada	
ao	Ramal	de	Famalicão	ficava	situa-
da	sensivelmente	onde	está	hoje	um	
arruamento	 e	 onde	 foi	 instalado	 o	
acesso	à	passagem	inferior	sobre	as	
linhas.	Em	tempos	existiu,	para	além	
do	 edifício	 de	 dois	 pisos	 destinado	
ao	ramal,	um	armazém	para	merca-
dorias,	uma	placa	giratória,	toma	de	
água	e	cocheira	de	material	circulan-
te.	 Hoje	 dessas	 memórias	 apenas	
restam	as	fotografias	antigas.

Estação de Famalicão. Antigamente o Ramal de Famalicão ocupava sensivelmente 
o espaço actualmente ocupado pela linha onde circula a automotora junto da “Boa 
Reguladora”, sendo que perto da passagem superior se começava a desviar para a 

esquerda em direcção à Povoa do Varzim

As instalações de via estreita ficavam no lado direito, aproximadamente onde 
está o muro com a vegetação e ocupavam todo o comprimento da estação



€49,00

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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.
Alfa Pendular Porto Campanhã - 
LIsboa Santa Apolónia à passagem 
na zona da Granja, Julho de 2017.

Ricardo M. Ferreira
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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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