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Rota das Amendoeiras na Linha
do Douro
Nesta edição, o passeio volta a circular pela Linha do Douro, com a realização de um comboio especial,
em 1ª ou 2ª classe, entre Porto Campanhã e Pocinho, complementado por três circuitos rodoviários.
Assim, aos sábados de 7, 14, 21 e 28 de Março, o comboio especial parte de Porto Campanhã às 7h05 com
destino ao Pocinho. A partir desta estação a escolha pode ser feita pelos seguintes circuitos:
l
ROTA A: Pocinho - Museu do Côa (visita guiada) - Figueira de Castelo Rodrigo (almoço) - Castelo
Rodrigo (tempo livre) - Barca D’Alva (visita guiada) - Penedo Durão (vista panorâmica) - Freixo de Espada à
Cinta (tempo livre) - Pocinho;
l
ROTA B: Freixo Numão - Penedono (tempo livre) - Trancoso (almoço) – Marialva (visita guiada) - Museu do Côa (visita guiada) - Foz Côa (tempo livre) - Pocinho;
l
ROTA C: Pocinho - Torre de Moncorvo (tempo livre) - Mogadouro (almoço e tempo livre) Museu de
Arqueologia de Mogadouro (visita guiada) - Santuário de Cerejais (vista panorâmica) - Vila Flor (tempo livre)
- Pocinho.
Para regresso, o comboio especial parte da estação do Pocinho às 19h50.
De acordo com a Rota escolhida, o preço para adultos varia entre 44 e 42 euros, em 1ª classe e entre 39 e
36 euros, em 2.ª classe.
Já para as crianças, o preço em 1ª classe varia entre 25 e 24 euros, enquanto em 2ª classe situa-se entre
22 e 20 euros.
Informações mais detalhadas em cp.pt ou através do telefone 707 210 220.

Edição da Rota das Amendoeiras em 2019 © João Cunha
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Editorial

A

Trainspotter volta a propor-vos uma edição
bem recheada de motivos de interesse, para
o que muito contribui um panorama ferroviário
nacional que continua a propor novidades a um ritmo a
que já não estávamos habituados.
Com a renovação dos comboios pendulares a
terminar (sobra a última unidade, por acaso a primeira
da série – 4001), as oficinas da CP vão aumentar a
sua capacidade para trabalhar noutros projectos. Para
já, vai merecendo destaque o início da recuperação
das UQE 2400 que durante anos estiveram fora de
serviço, para tentar ajudar na caótica situação da linha
de Sintra. As dificuldades na manutenção mantêm-se
com a dificuldade de contratar na zona de Lisboa com
os pacotes salariais oferecidos, e pode até correr-se
o risco das recuperações em curso serem meramente
paliativas, caso a manutenção quotidiana não reencontre
a capacidade que esta frota fundamental necessita.
Entramos em Março com o regresso regular das
carruagens Schindler e locomotivas 1400 à linha do
Douro, com um par de comboios por sentido, no que é
a primeira vez em mais de dez anos que as locomotivas
1400 e carruagens são programadas regularmente nesta
linha, se exceptuarmos os pontuais serviços turísticos
(Amendoeiras, Miradouro, Vindimas). Visível no Douro,
esta medida vai na realidade ter os seus mais benéficos
impactos na linha do Oeste, que verá a frota aí alocada
crescer e assim permitir enfrentar a elevada taxa de
indisponibilidade das séries de material.
Este mês temos um olhar sobre a construção da alta
velocidade em Espanha que se aproxima da fronteira
portuguesa.
Temos também bastantes novidades – as formações
de maquinistas com a locomotiva 2601 ou o interesse da

CP por carruagens Renfe serão apenas duas das mais
notáveis.
Quero terminar com um alerta, depois do que se
passou na linha do Vouga em acompanhamento das
últimas circulações a vapor, em Fevereiro. Tendo-me
parecido que os entusiastas mais “regulares” souberam
pautar o seu comportamento por respeito e segurança,
não deixa de ser fundamental marcar uma posição sobre
o extremo risco em que outros se colocaram, fossem
entusiastas ou curiosos de ocasião, nomeadamente
junto ao túnel de Eirol. Nunca é demais reforçar que,
muito mais importante do que uma fotografia criativa ou
especialmente bela, está a segurança de todos – desde
logo dos que, a bordo do comboio, nada têm que ver
com comportamentos descerebrados de curiosos à
beira da via, e podem ser impactados pela inconsciência
de uns quantos.
Sinalização de virtudes e moralismos são algo
de que fujo sempre que posso, mas sendo esta uma
revista literalmente chamada “Trainspotter”, não posso
terminar este editorial sem apelar para que, no futuro,
se assegure o respeito e a segurança que, aliás, foram
praticamente sempre a marca da fotografia ferroviária
em Portugal. E isto deve valer para entusiastas mais
habituais como para curiosos mais aleatórios. Pela
nossa parte, não aceitaremos nunca publicar qualquer
tipo de testemunho ou fotografia obtida sem o respeito
das mais elementares regras de bom senso.
Boas fotografias a todos, mas com cuidado.

João Cunha

Two things are infinite the
universe and human stupidity;
and i ‘m not sure about the
universe. [Albert Einstein]

Comboio histórico do Vouga na
saída do túnel de Eirol no dia 22
de Fevereiro de 2020
© Eduardo Guimarães
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Comboio histórico do Vouga após a passagem no túnel de Eirol, 22-2-2020 © Eduardo Guimarães

CP Reforça Aposta nos
Turistícos do Vouga

D

O entusiasmo em torno das circulações
a vapor na linha do Vouga dos passados
meses de Dezembro e Janeiro parecem ter
dado o mote para a repetição do evento, nos dias 22
e 23 de Fevereiro, coincidindo com mais uma sessão
festiva do nosso calendário – o Carnaval.

A aposta não se limitou a repetir as marchas, uma vez
que a CP e a sua recém criada direcção de material histórico recuperaram das oficinas de Sernada do Vouga a
fantástica carruagem “napolitana” 82-29 003, exemplar
único das carruagens adquiridas em 1931 a Itália com
2ª classe e furgão, ainda por cima em estado praticamente de origem (enquanto carruagem). Guardada há
muitos anos em Sernada do Vouga após um impecável
restauro, a sua circulação necessitou apenas de alguns
ensaios, realizados a 13 de Fevereiro, após o que foi
dada ao serviço este veículo singular e que acrescenta
mais 30 lugares ao comboio histórico.
Entretanto, a CP anunciou já que a aposta no vapor se
repetirá na Páscoa e, nessa altura, além das três carruagens habituais será a vez de uma antiga carruagem de

1ª classe, construída nas Oficinas Gerais do Barreiro,
de substituir a carruagem napolitana no complemento
da composição. A 13 de Fevereiro, a 16-29 007 (ex-AE
4116) foi deslocada para Aveiro, precisamente a reboque da marcha de ensaios da carruagem napotaliana,
sendo daí transportada para Contumil, para restauro.
Será assim a oportunidade não apenas de a ver a circular, mas de assegurar a preservação de um veículo
importantíssimo e datado de 1909 cujo estado anterior
estava longe do recomendável.
A aposta no turismo ferroviário ganhou força com as
marchas natalícias no Vouga e com a recente reestruturação da CP, que viu aparecer a direcção de material
histórico, cuja responsabilidade passará fundamentalmente por recuperar e revalorizar material de elevada
importância patrimonial para serviços turísticos.
Entretanto foi já noticiado que a breve trecho a CP recuperará o restante material circulante de via estreita espalhado pelas estações da Livração, Régua e Tua, boa
parte dele destinado precisamente a revalorização para
potencial aproveitamento turístico.
5
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Na fotografia acima o comboio histórico após a passagem por Águeda em
direcção a Sernada do Vouga.
Do lado direito a mesma composição perto do apeadeiro de Oronhe.
Ao fundo da página uma das imagens mais marcantes do comboio histórico
com a passagem pela ponte junto a Sernada do Vouga.
Na fotografia como fundo da página a recta existente após o túnel de Eirol.
© Eduardo Guimarães
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CP pondera Adquirir
Carruagens a Espanha

A

CP está a ponderar a aquisição de dezasseis carruagens da espanhola Renfe, que
se encontram fora de serviço desde que, em
2015, o último comboio Estrella deixou de circular –
no caso, o comboio Madrid – Port Bou.

cular a 200 km/h. Estas carruagens acabaram por ser
usadas quase sempre à velocidade máxima de 160
km/h, devido a problemas encontrados para respeitar
distâncias de frenagem quando em composições com
mais de três veículos.

Colocadas à venda no final de 2019 pelo seu actual proprietário, as dezasseis carruagens de três séries
diferentes encontram-se estacionadas no depósito de
Fuencarral, em bom estado aparente.

As carruagens Arco, da série 2.000, podem permitir
à CP aumentar facilmente o seu parque de carruagens
com espaço de cafetaria ou, em alternativa, criar espaços para bicicletas ou espaços adaptados a PMR.

No lote de carruagens em apreciação estão seis carruagens da série 10.000, construídas entre 1984 e 1989
pela CAF, Macosa e Babcok & Wilcox, seguindo o standard das carruagens Corail francesas mas dotadas do
bogie “Grand Confort” da CAF, que as autoriza a uma
velocidade de 160 km/h. Não
dispõem de ABS, que em
Portugal seria fundamental
para uma autorização a 200
km/h, mas dispõem de freio
electropneumático, essencial
para conseguir o peso-freio
necessário para autorização
a 160 km/h nomeadamente
na linha do Norte. Adicionalmente, necessitarão ainda de
conversão da sua alimentação de 3.000V para 1.500V,
a tensão utilizada para alimentação de carruagens em
Portugal.

Por fim, a Renfe tem ainda em venda seis carruagens
da série 9.000, construída entre 1980 e 1985 pela CAF
e Macosa, também seguindo moldes similares aos das
carruagens Corail. Tal como as 10.000, as carruagens
estão avaliadas em 24.500€+IVA, apresentando a van-

A intenção para estas carruagens será a da sua total
desmontagem, para conversão em carruagens diurnas,
com lugares sentados.
Existem também para venda quatro carruagens de 2ª
classe + Bar de tipo Arco,
carruagens provenientes da
mesma série 10.000 e renovadas a partir de 2001. Além
de interiores totalmente novos, foi ainda aplicada carenagem exterior e instalado
um amortecedor anti-lacete,
de modo a autorizá-las a cir7
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tagem de disporem de conversor para 1.500 e 3.000V, o
que as torna compatíveis com
o sistema de alimentação de
carruagens utilizado em Portugal. Estas carruagens que
estão para venda são todas
de primeira classe..
As carruagens 10.000 e
2.000 têm uma caixa com
dimensões idênticas às das
carruagens Corail, correspondente à caixa de perfil standardizado de tipo UIC-X, com
26,40 metros de comprimento, entre topos. Já as 9.000
têm um comprimento total
de 26,62 metros, idênticas
nas dimensões, por isso, às
carruagens de tipo Sorefame
que já circulam nos comboios
Intercidades.
Por cerca de 400.000€, a
CP poderá assim equipar-se de carruagens com altos
níveis de conforto e bogies
adequados à marcha a 160
km/h, que assim podem beneficiar facilmente alguns eixos de velocidade mais baixa
como as Beiras, permitindo
assim reutilizar o material ali
empregue actualmente para
reforçar outros eixos do Longo Curso. Os custos estimados com a reconversão de
cada uma das carruagens
ascende a 50.000€ por veículo, de acordo com o divulgado pelo jornal Público, o que
faria ascender o investimento
total nestas 16 carruagens a
1,2 milhões de Euros. Seria,
sem dúvida, uma forma fácil
e bastante eficaz de reforçar
um segmento da oferta da CP
particularmente pressionada
pela crescente procura dos
últimos anos, cujos desafios
têm sido facilmente identificáveis sobretudo no Verão.
Mais informações em:
https://www.renfe.com/empresa/alquilerdematerial/pdf/CATALOGO%20COCHES%20ANTIGUOS%20DE%20VIAJEROS%20EN%20VENTA.pdf
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Medway anunciou
Mexidas na Frota

o já tradicional encontro anual de trabalhadores da Medway, este ano realizado em
Lisboa, a empresa anunciou algumas mexidas na sua frota durante o ano de 2020.
Contrariamente ao esperado, não se tratou ainda do
anúncio de material novo, o que se explicará pelas recentes declarações do seu presidente, que adiantou que
os investimentos mais volumosos aguardarão pela definição da tecnologia que vai suceder ao Convel, definição a concluir no nosso país nos próximos meses
Assim, a maior novidade vai para o aluguer de duas
locomotivas Mitsubishi 269.5, para tráfegos em Espanha
e, presumivelmente, para electrificar as actuais prestações diárias entre Madrid e Valencia,
com algumas ramificações para Zaragoza, Bilbao e agora até Cordoba, reduzindo assim o recurso às locomotivas 335. A empresa tem utilizado por
ali uma locomotiva (335.007) alugada.
Deste lado da fronteira, o maior destaque vai para o início da revisão geral
da 1907, parada há vários anos, e que
entrará na oficina da Medway ainda
este semestre. Parece ter caído definitivamente o plano de remotorização
da série que, ainda assim, verá aplicadas algumas melhorias na ergonomia
das cabines. Esta solução parece ser
a encontrada para atalhar alguns dos
recorrentes problemas que a empresa
tem tido na tracção diesel, com as locomotivas de maior potência a atingirem
o seu potencial de vida e a deixarem a
empresa cada vez mais limitada neste capítulo, perante a indecisão sobre
as opções estruturais para o parque
diesel. Actualmente encontra-se já em
revisão uma locomotiva 1400, que assim será a primeira da série a sair de
oficina com as cores do seu actual proprietário.
Foi igualmente anunciada a aquisição de novos vagões cerealeiros, no
que poderá vir a ser a grande novidade deste ano. De facto, em Portugal o
último tráfego de cereais que subsistia

(para a fábrica da Branca de Neve, em Alcains) já acabou há alguns meses, pelo que se tratará necessariamente da resposta a um novo contrato. A empresa tem
neste momento um parque de vagões cerealeiros antigos, de fabrico Sorefame (Consórcio), da série Tdgs, e
trinta vagões de grande porte de tipo Tadgs, adquiridos
nos anos 90 pela Valouro e entretanto absorvidos pela
então CP Carga.
Ficamos na expectativa de ver a aplicação da pintura
Medway nas três séries de material motor acima mencionadas, no que são novidades interessantes e que
acrescentam ainda mais expectativa para um 2020 já
bastante composto.

A locomotiva 1907 com o comboio Siderúrgico n.º 68083/2 na passagem por
Agualva no dia 12-04-2017 © Valério Santos

MW - Uma 269.5 em serviço em Espanha, na altura ainda na Renfe.
© Iñigo Amas
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Comboio de formação com a 2601, a sul de Aveiro 05-02-2020 © Ricardo M. Ferreira

Locomotivas 2600

Aceleram em Fevereiro
O

mês de Fevereiro foi profícuo em evoluções no parque das locomotivas 2600 e,
em particular, para a actividade da sua
cabeça de série, a 2601. Com efeito, e conforme já
noticiado anteriormente, a locomotiva esteve a realizar diversas marchas de formação de maquinistas
do depósito de Contumil durante quase todo o mês,
permitindo assim o refrescamento de conhecimentos para maquinistas que, tendo o curso das 2600,
há muitos anos não trabalhavam com elas.

adquiridos entre 1974 e 1989.

Quanto às restantes locomotivas, que estão em Contumil, depois da 2627 ter sido desperta ainda em Janeiro, a 2623 está já também em estado de marcha. Ambas
aguardam agora pelos ensaios dinâmicos, em linha, e
pelo trabalho necessário para a sua recomposição estética.

As marchas, efectuadas às quartas e sábados até 22
de Fevereiro, levaram cargas muito distintas nos vários
dias, oscilando entre as duas carruagens inicialmente
previstas até vistosas composições com cinco e sete
carruagens, o que aproveitou também para realizar ensaios de performance da primeira das locomotivas recuperada pela CP.
O excelente comportamento da 2601 retribui o trabalho exemplar de recuperação nas oficinas de Contumil
e sublinha, uma vez mais, a qualidade destes veículos,
10

Comboio de formação com a 2601, na zona de Seiça,
01-02-2020 © João Cunha
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Antes de chegar a Espinho no sentido descendente, 08-02-2020 © Eduardo Guimarães

CP 2601 em Caxarias, numa das marchas de formação, 15-02-2020 © João Cunha
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O regresso de uma imagem icónica dos caminhos de ferro em Portugal. Composição Corail com a 2601 à passagem por
S. Félix da Marinha, 22-02-2020 © Eduardo Guimarães

A mesma composição perto de São Lourenço (Pombal), 19-02-2020 © Fernando Liberato
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A 2601 com o comboio de formação na passagem pela estação da Granja 19-02-2020
© Gonçalo Ribera

2601 com formação de maquinistas entre Contumil e Entroncamento, a 160 kmh entre Quintans e Oiã. 12.2.2020
© Ricardo M.Ferreira
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O

Fim de Linha para o
Iberian Link

dia 2 de Fevereiro foi fatal para o comboio
Iberian Link, o comboio de transporte de
contentores que ligava desde Abril de 2009
o Entroncamento ao terminal madrileno de Abroñigal. Este serviço, dos poucos a ter honras de baptismo, substituiu nessa altura o mítico Teco Ibérico,
que circulava há muitos anos por Badajoz, como
parte de uma nova estratégia comercial da então CP
Carga para enfrentar a concorrência que
havia surgido no mesmo eixo por parte da
Takargo.

cado um fim a uma linhagem de comboios iniciada nos
anos 90, ligando então o terminal lisboeta de Beirolas
e Madrid, e que chegou pontualmente a prever circulações a 120 km/h.
Ficam duas imagens icónicas deste tráfego, sendo
uma delas referente ao ramal de Cáceres [encerrado ao
tráfego comercial em 2012] por onde este comboio circulou até ao dia 5 de Fevereiro de 2012.

Ao cabo de mais de dez anos, a Medway e
a Renfe interromperam este serviço, fundamentalmente por dificuldades em preencher
o comboio, a que não é alheia a circulação
recentemente iniciada do “Mediberia”, o serviço da Medway que liga o terminal de São
Martinho do Campo a Zaragoza Plaza, com
paragem em Madrid.
Com a desaparição do Iberian Link, é coloComboio internacional de contentores nº 47800/1 “Iberian Link”; Madrid
Abroñigal -> Entroncamento
Barquinha, 08-02-2012© Ricardo Quinas

Comboio nº 47806, Alpalhão (ramal de Cáceres Pk 208.5 ) 30 - 01 - 2011 © Diogo Lopes
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Comboio de formação com uma automotora da série 592 à passagem pelo apeadeiro desactivado de Viana no dia 24-02-2020 © José Sousa

Frota da CP em Mudanças
A

s primeiras reformulações operacionais na
CP vão começar a tornar-se visíveis.

Dando seguimento ao plano em curso para restabelecer níveis de fiabilidade de serviço em linha com o que é
expectável num caminho de ferro, a CP realizou diversas
marchas de formação de maquinistas com as UTD 592,
alugadas à Renfe, entre Lisboa e Beja. O maior objectivo é o de formar mais maquinistas da região de Lisboa
e Sul, de modo a salvaguardar o aumento do uso desta
série nomeadamente em direcção à linha do Oeste.
A disponibilização dos 592 acontece ao mesmo tempo
que se oficializa, a partir de 1 de Março de 2020, a afectação das composições com 1400 e carruagens Schindler. Para já, um par de comboios por sentido entre Porto
e Pocinho passam a estar oficialmente traçados com
este tipo de material, a reboque de uma ligeira perda de
tempo, no que é a primeira vez que as locomotivas 1400
passam a ter serviço regular de passageiros atribuído
em mais de dez anos. Na prática, não é nada de novo,
visto que actualmente vão tapando os buracos das ro-

tações das UTD 592, sempre que necessário. Numa
primeira fase, serão oito as carruagens disponibilizadas
– duas delas, recuperadas já este ano em Guifões. Na
linha do Douro, passam a ser regularmente servidos
desta forma os comboios 861, 862, 866 e 875.
A folga conquistada a Norte permitirá ainda aumentar
o contingente dos 592 ao serviço da linha do Oeste, especialmente à medida que mais carruagens forem disponibilizadas e permitam este ano absorver boa parte
dos reforços estivais da linha do Douro com o material
Schindler. Com isto, a CP dedicará as UDD 0450 à linha
do Algarve, tentando com toda a série ali focada cumprir
com os serviços anunciados o que, com a elevadíssima
taxa de imobilização da série, tem continuado a revelar-se extremamente difícil.
Com a electrificação da linha do Minho, cuja recepção
está prevista para o segundo semestre deste ano, movimentações de maior amplitude deverão ocorrer nas operações da CP, permitindo atingir praticamente em pleno
os grandes objectivos do presente aumento de frota da
companhia.
15
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Modernização da Linha
do Norte Espinho - Gaia

F

oi publicado no site da empresa Infraestruras de Portugal a
notícia referente à adjudicação
da renovação integral de via na linha
do Norte entre Espinho e Vila Nova de
Gaia.
Este concurso, com uma verba de 55,3
80 milhões de euros, terá um prazo de
concretização estimado em 660 dias.
Este concurso foi adjudicado ao consórcio de empresas DST, S.A. e AZVI, S.A.
Importa realçar que o primeiro concurso
relativo a esta empreitada tinha ficado deserto já que os valores apresentados pela
IP para a adjudicação (49 milhões de euros) não tinham sido os suficientes para a
apresentação de propostas por parte de
empresas interessadas.

Linha da Norte entre as estações da Granja e o apeadeiro de Aguda.
© Pedro Mêda. Janeiro de 2019

Este processo está ainda dependente do visto do Tribunal de Contas , e só após um parecer positivo é que a
empreitada poderá começar.
Os trabalhos vão decorrer numa extensão de 17 quilómetros, e o ojectivo dos mesmos é aumentar a capacidade para comboios de mercadorias, a segurança e a
flexibilidade de exploração.
Segundo dados disponibilizados as intervenções serão as seguintes:

t A renovação integral da superestrutura de via;
t A alteração do layout das estações de Granja e
Vila Nova de Gaia;
t A substituição integral de um trecho de catenária
com 8 km de extensão;
t A eliminação de todas as passagens de nível existentes neste troço (rodoviárias e pedonais) através da
construção 16 desnivelamentos;
t A renovação de 3 desnivelamentos existentes;
t O alteamento e alargamento de plataformas de
acesso de estações e apeadeiros;
t A criação de duas vias de resguardo eletrificadas com 750 metros
de extensão, para aumento da capacidade da via no transporte de mercadorias;
t A instalação de novos órgãos
de drenagem;
t A instalação do sistema de retorno de corrente de tração e terras
de proteção;
t A vedação do canal ferroviário.

Passagem de nível junto ao apeadeiro de Miramar
© Pedro Mêda, Agosto de 2018
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Modernização da Linha
da Beira Alta

D

epois da publicação em Diário da República do concurso para modernização da Linha da Beira Alta entre Pampilhosa e Santa
Comba Dão, no dia 20 de fevereiro foi a vez de ser
lançado o concurso para o troço entre Cerdeira e Vilar Formoso.
Com 25 quilómetros de extensão e um investimento
estimado em 50 milhões de euros, esta obra será desenvolvida no âmbito do Programa Ferrovia 2020 [https://
www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/ferrovia-2020],
complementando a intervenção de renovação já em curso do subtroço entre a Guarda e Cerdeira.

t Renovação Integral de Via entre Cerdeira e Vilar
Formoso;
t Construção de plataformas de passageiros com
200 metros de extensão em Estações/Apeadeiros para
serviços Internacional/Intercidades e com 100m de extensão para serviço regional;

t Alteamento das plataformas à cota de 0,760m;

t Remodelação dos layouts das Estações de Cerdeira, Noémi e Vilar Formoso com o respetivo aumento dos
comprimentos úteis das linhas principais para receção
de comboios de mercadorias de 750m e otimização das
condições de exploração;
t Construção de Infraestruturas de apoio à Sinalização e Telecomunicações;
t Execução de novas redes de Drenagens;
t Implementação do sistema de Retorno de Corrente
de Tração + Terras de Proteção (RCT+TP);
t
Criação de vias variantes ao traçado atual que
permitam a redução de pendentes e o aumento de velocidade de circulação;
t Construção de Obras de Arte;
t Trabalho de estabilização de taludes.

Estação de Cerdeira © Fernando Liberato. Setembro de 2016
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Modernização da Linha da Beira Alta – Troço Guarda | Vilar Formoso
A Linha da Beira Alta integra o caminho mais curto
entre a costa Atlântica e a Europa do Norte, passando
por França. O investimento na sua renovação e reforço
de capacidade, definido no âmbito do Programa Ferrovia2020, pretende dotar a Linha de características que
promovam a interoperabilidade, o aumento da eficiência
e da competitividade do transporte ferroviário de mercadorias.
A Modernização do troço entre Guarda/Vilar Formoso,
com 41 quilómetros e onde se integra o troço Cerdeira/
Vilar Formoso, será realizada em duas fases distintas. A
primeira fase corresponde à intervenção já em curso e
que incide na renovação integral do subtroço da Guarda/
Cerdeira, com 16 quilómetros de extensão, e a segunda
fase relativa à empreitada agora a concurso.
O conjunto destas duas empreitadas representa um
investimento estimado de cerca de 58,7 milhões de euros. Estes são investimentos de elevada importância na
requalificação do caminho-de-ferro em Portugal, num
troço que integra o Corredor Internacional Norte, e cuja
concretização potenciará a dinamização do transporte
ferroviário nas ligações inter-regionais e na ligação a
Espanha.
A empreitada de “Modernização do Subtroço Cerdeira – Vilar Formoso - Trabalhos de Via, Catenária,
Obras de Contenção, Caminho de Cabos e RCT+TP”
integra a Ação 2015-PT-TM-0395-M - Ligação Ferroviária Aveiro-Vilar Formoso no Corredor Atlântico:
Linha da Beira Alta (Pampilhosa-Vilar Formoso), foi
aprovada ao abrigo do Programa CEF (Mecanismo
Interligar a Europa) com uma taxa de cofinanciamento de 85%.

sinais de serem necessárias com a ocorrência de vários
descarrilamentos causados por problemas na via, queda
de pedras e movimentos de massas. Uma breve cronologia de alguns desses acidentes torna-se reveladora das
fragilidades existentes: em maio de 2014 um comboio
de mercadorias descarrila no Luso, ainda nesse ano a
circulação fica suspensa devido a novo descarrilamento
de um comboio de carga entre as estações de Celorico
da Beira e Fornos de Algodres. Em julho de 2015 um
vagão de um comboio de mercadorias descarrila próximo da Pampilhosa. No início de 2016 um comboio regional descarrila em Contenças devido ao deslizamento de
pedras para a via, deste acidente resultaram três feridos
ligeiros. Em janeiro de 2017 um comboio de mercadorias descarrila em Vila Franca das Naves. Em março
de 2018, novamente por causa de um deslizamento de
massas, um comboio intercidades descarrila à entrada
do túnel do Coval. Em abril é a vez de um comboio de
mercadorias descarrilar entre as estações de Nelas e
Canas-Felgueira. Ainda durante o mês de abril novo
descarrilamento de um comboio de mercadorias entre
as estações de Gouveia e Contenças. Em dezembro de
2019 um comboio intercidades embate numa pedra e
descarrila junto a Fornos de Algodres.
Após esta sucessão de acontecimentos várias intervenções foram feitas, antecipando de certa forma algumas das ações planeadas no âmbito da modernização
da linha da Beira Alta, tais como a estabilização de taludes, reforço de túneis, renovação da superestrutura de
via e a instalação de aparelhos carriladores em várias
pontes e viadutos.
Para se perceber a importância destes trabalhos podemos recuar aos anos 90, altura em que foi feita a última modernização na linha da Beira Alta. Nessa altura

Nesta empreitada é de salientar a construção de vias
variantes ao traçado atual que
permitirão reduzir pendentes
e aumentar a velocidade de
circulação. Até ao momento
ainda não são conhecidos
nem os locais nem quantas
variantes serão construídas.
Com o lançamento destes
concursos inicia-se um processo de melhoramento há
muito necessário naquela que
é a principal linha ferroviária
de ligação à Europa, tanto ao
nível dos passageiros como
das mercadorias.
Desde alguns anos que estas obras começaram a dar
18
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Estação de Vilar Formoso © Fernando Liberato. Junho de 2014

mexeu-se em praticamente tudo o que podia ser mexido: entre Pampilhosa e Vilar Formoso a linha foi eletrificada e construídas subestações de tração elétrica em
Mortágua, Gouveia e Sobral, tendo sido instalados os
mais avançados sistemas de segurança: Convel, rede
de telecomunicações e várias estações de concentração
com telecomando, foram construídas quase duas dezenas de variantes, duplicou-se o troço entre Pampilhosa e
a entrada no Luso, em Muxagata e Noémi construíram-se dois desvios ativos, os túneis foram impermeabilizados e alargados para permitir a instalação de catenária,
os EP das estações de Carregal do Sal, Fornos de Algodres, Vila Franca das Naves e Cerdeira recuperados, os
layouts de 12 estações reformulados, foram construídos
e melhorados terminais
de mercadorias em 5 estações, foram suprimidas
mais de duas centenas
de Passagens de Nível,
construídas mais de 60
passagens
superiores
e inferiores rodoviárias
e pedonais e executada
Renovação Integral de
Via entre as estações de
Mortágua-Carregal
do
Sal e Baraçal-Guarda.
Trabalhos que decorreram sem a interrupção
da circulação existindo
apenas, pontualmente,
algumas supressões.
Há mais de vinte anos
atrás a modernização
permitiu aumentar a segurança e a capacidade
de exploração, diminuir

os tempos de percurso, por via do aumento das velocidades máximas, com alguns troços aptos a 160km/h e
tornar a Linha da Beira Alta uma infraestrutura moderna
e virada para o futuro. Atualmente aquilo a que chamamos de modernização vai apenas permitir algum aumento da capacidade, mas manter os mesmos tempos
de viagem e as mesmas velocidades conseguidas no
passado. Estará este traçado (bastante sinuoso e com
rampas muito acentuadas) que foi pensado há mais de
100 anos em condições de fazer face às exigências do
transporte ferroviário num futuro próximo?

Estação de Vilar Formoso © Fernando Liberato. Junho de 2014
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Quadruplicação da Linha

A

do

Minho entre Contumil e
Ermesinde

7 de Fevereiro, a Comissão de Avaliação
(CA) sobre a conformidade do projecto de
execução “Linha do Minho: Quadruplicação
do troço Contumil – Ermesinde”, deu parecer negativo ao projecto apontando várias falhas ao Relatório
de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE). A CA começa por referir que o RECAPE está desactualizado uma vez que é baseado
na avaliação de um estudo prévio de 2009 (que na
altura teve parecer positivo da CA), mas passados
10 anos, foram criadas ou estão previstas, novas
acessibilidades ao grande Porto, como a linha F do
Metro do Porto, a Variante à EN 14 até à via Diagonal
da Maia e o alargamento da A4 entre Águas Santas e
Ermesinde, entre outros projectos e isso não foi tido
em conta no novo estudo.
A CA faz também referência que o RECAPE não fez
“avaliação e ponderação dos impactes das alterações
do projeto, designadamente do Parque de Estacionamento de Rio Tinto e da nova ligação rodoviária da rua

de Garcia de Horta à Rua Padre Joaquim das Neves,
quer em termos de áreas de implantação, quer, no caso
específico da nova ligação, da sua execução em aterro
em áreas ameaçadas por cheias”. Sobre as passagens
hidráulicas, a comissão critica que o estudo devia ser
mais específico sobre as características das respectivas
passagens, “bem como as intervenções no leito e margens dos cursos de água, assim como a afetação das
zonas inundáveis (designadamente a ligação entre a rua
Garcia de Orta e a Rua Padre Joaquim das Neves), avaliando/abordando os impactes associados e identificando as consequentes medidas de minimização.”
As criticas não se ficam por aqui. “Considera-se também que o RECAPE não avalia de forma suficiente a
Ecologia, face às alterações sofridas pelo projeto e aos
possíveis novos impactes associados. Constatou-se
que, em relação à Socioeconomia não foi feita uma atualização dos pressupostos, nem a demonstração de que
as alterações não originam novos impactes nem agravam os anteriormente identificados. Em relação à Pai-

Estação de Rio Tinto, um dos locais a ser abrangido por uma futura quadruplicação da via, 10-12-2019 © José Sousa
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sagem verificou-se existir diversa informação em falta e alguma desarticulação do(s)
projeto(s) de integração paisagística com
outras especialidades, designadamente
o das barreiras acústicas. Relativamente
ao Património Cultural verifica-se que a
informação disponibilizada também não
permite avaliar integralmente o projeto
de execução, carecendo de reformulação
e de trabalhos adicionais de prospeção.
Considera-se que, em relação aos fatores ambientais Ambiente Sonoro e Vibrações, não foram facultados os elementos
necessários e suficientes que permitam
suportar uma decisão favorável mesmo
que condicionada. Assim, considera-se
não ter sido suficientemente aprofundada
a avaliação dos impactes ambientais inerentes à fase de projeto de execução.”

Quilómetro 4, cujo objectivo passa pela quadruplicação 30-01-2020 © José Sousa

Na apreciação global do RECAPE também são apontadas várias lacunas. “Desde logo, e no que se refere
à justificação do projeto, salienta-se a incongruência
que decorre do facto do volume de tráfego ferroviário
circulante previsto, ser exatamente igual ao tráfego atual, quando um dos principais objetivos para a realização
desta empreitada se prende com o aumento da capacidade de circulação na linha que, atualmente, está próximo dos níveis de saturação”. Também é referido a inexistência de descrição de projectos, “São exemplo, as
intervenções propostas para as Estações de Ermesinde
e de Campanhã, as ligações ao parque de material circulante das Linhas do Douro e Minho e ao parque de
material circulante destinado aos comboios pendulares,
do lado sul, bem como as diversas demolições previstas
para a totalidade do projeto, as Passagens Hidráulicas,
diversas questões relacionadas com aspetos geotécnicos, barreiras acústicas e paisagismo.”
Sobre a estabilização de taludes, também existem discrepâncias presentes no EIA: “(...)confirmaram-se três

troços (km 3+385 – km 3+515, km 5+108 – km 5+241 e
km 5+290 – km 5+429), adicionaram-se três troços (km
3+545 – km 3+625, km 4+432 – km 4+552 e km 4+929
– km 5+027) e não se confirmou um troço (km 5+700 –
km 5+900), por acaso o troço que o EIA salientava como
sendo o mais crítico. Nos troços km 3+385 – km 3+515,
km 3+545 – km 3+625 ekm 4+432 – km 4+552, (...),
refere-se que a intervenção prevista é o “Revestimento
do talude com pedra argamassada”, mas no Projeto de
Execução (secção 5.8.19), o que está previsto é a execução de uma máscara drenante. No segundo troço, km
4+929 – km 5+027 (E3.2.D), que o Projeto de Execução
referencia entre o encontro da Passagem Superior Rodoviária da Circunvalação e o km 3+624, está previsto o
“Revestimento do talude com pedra argamassada”, mas
não se especifica a obra de estabilização prevista. No
último troço, situado aos km 5+108 – km 5+241 e aos km
5+290 – km 5+429 (E4.1E), o Projeto de Execução prevê a instalação de um sistema de drenagem profunda,
porém no RECAPE não há qualquer informação sobre
drenagem profunda neste troço. Com efeito, apenas se
referem obras de drenagem profunda nos taludes situados aos km 3+160 – km 3+640 e aos km 6+880 – km
7+500.”
Para além destas citadas anteriormente, o CA
encontra muitas falhas nas análises Ordenamento do Território, Solos, Recursos Hídricos,
Ecologia, Socioeconomia, Integração Paisagística, Ambiente Sonoro, Vibrações e Património,
tantas que seriam precisas dezenas de páginas
para as citar. Por tudo isto o parecer da Comissão de Avaliação, foi “Não conformidade com
DIA”.
Documento para análise disponível em:

Passagem de nível ao quilómetro 5 que irá desaparecer com a
quadruplicação 30-01-2020 © José Sousa

http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/RECAPE480/recape_aia2038_relat_ca20202101096.
pdf
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As

D

obras em curso do

e novo apresentamos um resumo fotográfico dos trabalhos que vão decorrendo ao
longo do país nos projectos inseridos no
Ferrovia 2020.
Começando pela construção da nova linha entre
Évora e o Caia, onde vão decorrendo os trabalhos
primários relacionadas com a abertura do canal ferroviário, havendo locais onde já é visível onde vão
ser construídas algumas das obras de arte.
Na Beira Alta destacamos a circulação de diversas máquinas de via envolvidas nos trabalhos de requalificação, numa altura em que novos concursos

Ferrovia 2020

são publicados de modo a que os trabalhos noutros
troços sejam iniciados.
Finalmente a Beira Baixa, onde as obras se vão
“arrastando” lentamente. É verdade que mês após
mês vão surgindo novidades, mas era de esperar
que os trabalhos já estivessem numa fase mais
avançada.
A todos aqueles que vão fotografando as obras e
disponibilizando as imagens, o nosso obrigado.

Linha de Évora
José Luiz Torres Blázquez

Primeiros movimentos de terras
a sul da vila do Alandroal

Uma outra visão dos trabalhos
que decorrem nos arredores
do Alandroal com a limpeza do
futuro canal ferroviário.
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Entre o Alandroal e o Redondo
procede-se à colocação das
tubagens para drenagem de
águas.

Do lado oposto à fotografia
acima colocada temos uma visão
do quão complicado é o terreno
neste local, o que vai obrigar à
construção de um viaduto.

A norte da vila do Redondo, as
obras em Fevereiro limitavam-se
ao nivelamento e limpeza dos
terrenos.
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Linha da Beira Alta

António João Anjos Alves

Na Beira Alta os trabalhos decorrem
com alguma rapidez apesar de
estarem condicionados a serem
feitos apenas enquanto a linha se
encontra inderdita à circulação.

A interdição só acontece algumas
horas durante a noite de modo a
não interferir em demasia com a
circulação. Basta relembrar que
os comboios internacionais de
passageiros têm passagem pela
estação da Guarda às 01:41h e às
02:22h.
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Apesar do nevoeiro são perfeitamente visíveis os
melhoramentos a nível da via.

A composição do
desguarnecimento de via ao
nascer do dia.

Duas antigas locomotivas
da CP, da série 1200 e 1400
respectivamente, agora
ao serviço da Somafel nos
trabalhos na linha da Beira Alta.
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Linha da Beira Baixa
António Gonçalves

Mais uma actualização acerca
das obras que decorrem na
Beira Baixa e na concordância
das beiras durante o mês de
Fevereiro.
No lado esquerdo temos a
passagem de uma reguladora
de balastro.

Em baixo a locomotiva da
Azvi com vagões cheios de
balastro para colocar ao longo
da via.
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Do lado direito a composição
carregada de balastro a efectuar
uma das várias viagens que vão
ser necessárias para colocar a
linha toda operacional.

Uma imagem mais
pormenorizada do momento da
circulação. Quem diria que se
iria voltar a ver uma locomotiva
1320 a circular na Beira Baixa
durante o ano de 2020.

Uma imagem da locomotiva da
Azvi que tem andado a espalhar
balastro ao longo da linha
parada no apeadeiro do Sabugal
perante o nevoeiro matinal.

27

Comboio Correio

O apeadeiro do Sabugal está
quase pronto. A iluminação
antiga mistura-se com a
modernidade. Resta esperar
pela colocação de um abrigo
para os passageiros.

Uma outra vista do apeadeiro do
Sabugal em direcção do túnel.
Aqui ainda não há qualquer sinal
da electrificação

Do Sabugal em direcção à
estação da Guarda as obras
estão bastante avançadas,
e praticamento só falta o fio
de catenária. Pena que se
mantenham os mesmos traçados
com curvas e contra curvas tal
como acontecia no século XIX.
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Local da futura passagem
de nível com o estrado
provisório da passagem da
linha. Junto ao local desta vai
também nascer uma antena de
telecomunicações GSM.

Diversas imagens da Ponte
da Silveira já com postes de
catenária, travessas , carril
e os aparelhos carriladores
instalados.
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Temos ao lado esquerdo a
zona do quilómetro 203 com a
autoestrada em fundo. Veremos
se o comboio vai conseguir
competir com o automóvel no
transporte de passageiros em
quantidade entre a Covilhã e a
Guarda.

A vista para o lado oposto do
quilómetro 203. Neste local os
postes de catenária mudam de
lado, talvez devido à acentuação
existente no declíve.

Os S2 e STA já instalados na
linha da Beira Alta do lado da
estação de Cerdeira.
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Do lado direito temos o sinal de
entrada na Estação da Guarda
no sentido ascendente.

As duas fotografias abaixo e
ao centro são respectivamente
ao lado esquerdo dos sinais S4
e STA 3 do lado Covilhã e do
lado direito do sinal de saída da
concordância para Covilhã.

Por fim apresentamos as
proximidades do local onde a
concordância se vai ligar à linha
da Beira Alta. A realçar o sinal
de saida da concordância para
Cerdeira do lado esquerdo e o
SA2 da Guarda colocado do lado
direito na linha da Beira Alta.
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Novas composições
Metro de Lisboa

N

o passado dia 8 de Fevereiro foi assinado o contrato
com vista à compra de 14 novas unidades, e a seguir
também da montagem de um sistema de sinalização
novo.
O consórcio composto pelas empresas Stadler Rail
Valência e Siemens Mobility foram os vencedores do
concurso. As primeiras unidades têm data prevista de
chegada no segundo semestre de 2020
Fotografias : Metro de Lisboa

32

para

o

BREVES

Comboio Correio

Estabilização

de

Taludes na Linha do Sul

F

oram completados os trabalhos relacionados com
a empreitada de estabilização e tratamento de seis
taludes na Linha do Sul. Os taludes em questão estavam
situados entre os quilómetros 236,710 e 242,630,
mais precisamente entre as estações de Luzianes e
Amoreiras.

O investimento atingiu os 1,9 milhões euros, e enquanto decorriam
os trabalhos não foi necessário interferir com a circulação normal
dos comboios.
Fotografias: Infraestruturas de Portugal

Nomeado novo Presidente

da

FMNF

A

pós um período de vazio de poder,
transitoriamente ocupado de forma
interina pelo anterior presidente da CP,
o Governo nomeou finalmente um novo
presidente para a Fundação Museu
Nacional Ferroviário Armando Ginestal
Machado, sob despacho conjunto dos
responsáveis governamentais pelas
Infraestruturas e pela Cultura.

Manuel de Novaes Cabral foi assim nomeado para um mandato de
três anos à frente do Museu Nacional Ferroviário, num momento
particularmente importante da história da instituição, que procura
ao mesmo tempo consolidar o modelo de negócio do museu,
no Entroncamento, e de expandir as secções museológicas,
na lógica de desenvolvimento descentralizado da colecção
museológica nacional.

Manuel Cabral é licenciado em direito pela Universidade Católica
e chegou a chefiar o gabinete do Ministro das Obras Públicas
e Transportes entre 2002 e 2003. Para além de outros cargos
relevantes na administração pública, foi entre 2011 e 2018 o
presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.
Fotografia: Fundação Museu Nacional Ferroviário

33

Comboio Correio

Novos horários na Linha do Douro
N

o passado dia 1 de Março entraram em vigor novos
horários dos comboios InterRegionais e Regionais da
linha do Douro. As alterações são as seguintes:
Pocinho / Porto Campanhã:

Régua / Marco de Canaveses:

aIR 862: antecipa a partida do
Pocinho em 11 minutos (7h08).
aIR 866: antecipa a partida do
Pocinho em 5 minuto (11h08).

aRegional 4100: altera a partida da
Régua para as 9h17.
aRegional 4102: altera a partida da
Régua para as 13h17.
aRegional 4104: antecipa a partida
entre as estações de Porto de Rei e
Juncal ente 1 e 4 minutos.

Pocinho / Porto São Bento:
aIR 876: antecipa a partida entre as
estações de Pinhão e Mosteirô ente
1 e 5 minutos.
Marco de Canaveses / Régua:

Pocinho / Régua:
aRegional 4200: altera a partida do
Pocinho para as 19h25.

aRegional 4101: antecipa a partida
de Marco de Canaveses em 7
minutos (7h43).

Fotografia de Eduardo Guimarães com o IR a passar pelo antigo apeadeiro
das Gouvinhas em Janeiro de 2019

Túnel de Albergaria alvo de Intervenção

F

oi publicado no passado dia 2 no
Portal Base o contrato relativo
à Reparação Estrutural do Túnel de
Albergaria na Linha do Norte. Com
um valor de 491 025 € a empreitada irá
decorrer num prazo de 270 dias.
Fotografia da entrada sul do túnel da autoria de Fernando Liberato em
Junho de 2013
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Túnel de Caíde alvo de Intervenção

E

continuam
os
investimentos
na
linha do Douro, desta vez no túnel
de Caíde. Mesmo após a reabertura ao
tráfego ferroviário foi decidido reforçar as
condições de segurança no túnel. Com um
investimento de 699.930,40 €, a empresa
DTE, INSTALAÇÕES ESPECIAIS, S.A fica
responsável pela conceção, fornecimento
e montagem das instalações especiais de
segurança no túnel de Caíde, na Linha do
Douro. Estas obras vão decorrer num prazo
estimado de 120 dias.
Fotografia de Pedro Mêda em Março de 2019

Obras Ferroviárias no Terminal XXI

N

o passado mês de Fevereiro as obras chegaram finalmente à parte
ferroviária do Terminal XXI, e já está a avançar a expansão do feixe
do terminal. Serão feitas algumas alterações no layout que vão permitir a
ligação das duas linhas já construídas para movimentação de contentores.
Fotografia: Tecnovia 29-08-2019 [https://www.facebook.com/Tecnovia/]
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Comboios de Formação com “Camelos” na
Linha do Alentejo

A

CP tem realizado várias marchas de formação de
maquinistas aos comandos das automotoras da
série 592, vulgarmente conhecidas por “camelos”. Estas
formações têm decorrido entre as estações de Lisboa - Santa
Apolónia e de Beja. Deste modo a CP pretende ter mais
pessoal habilitado à condução deste material circulante que
tudo indica irá reforçar a frota da linha do Oeste logo que
o material de substituição circule pelas linhas do Minho e
Douro.

Ficamos então com várias imagens que recordam essas
cicrulações.
Estação do Poceirão, comboio n.º 32301, 27-02-2020, fotografia
de João Balseiro.

Esta fotografia foi tirada perto do apeadeiro de Fernando Pó com
o comboio n.º 32302 no regresso do dia 27-02-2020 e é também
da autoria deJoão Balseiro.
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O Valério Santos também “perseguiu” esta circulação especial,
tendo obtido a fotografia do “camelo” a caminho de Beja, a
efectuar o comboio n.º 32302, desta feita com a automotora 592047. A imagem com data do dia 21-02-2020 foi obtida entre as
estações de Cuba e de Beja.

A unidade já parqueada em Beja, ponto final dos comboios de
formação. Mais uma vez uma fotografia de Valério Santos do dia
21-02-2020 a memorizar o momento.
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Carruagens Schindler em Testes

P

reviamente à introdução do novo horário da
linha do Douro, prevendo a utilização de duas
composições de Schindlers, a CP testou no dia 26 de
Fevereiro as duas carruagens entretanto recuperadas
nas oficinas de Guifões, e que se juntam às seis já
anteriormente recuperadas para o serviço Miradouro.
As duas carruagens, uma de primeira e outra de segunda
classe, saíram de Guifões a reboque da locomotiva 5601,
efectuando uma marcha de ensaio até Viana do Castelo,
com algumas paragens pelo meio para testar a frenagem das
carruagens.
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No regresso a Contumil, as carruagens foram dadas como
aptas para serviço comercial, sendo terminados os preparativos
prévios à sua introdução na nova rotação duriense.
As duas carruagens são a 51 94 21-22 0 23-6 de segunda classe e
a 519419-22 043-8 de primeira classe.
Ficam duas imagens do comboio na passagem por São Mamede
de Infesta no dia 26 de Fevereiro da autoria de Eduardo Guimarães

Comboio Correio

Transporte de Carril para a Linha do Oeste
N

a noite do dia 25 para 26 de Fevereiro efectuou-se descarga de carril entre as estações de
Meleças e das Caldas da Rainha.

O regresso da composição em vazio entre as Caldas
da Rainha e o Entroncamento fez-se durante o dia 26 o
que permitiu mais uma vez captar a passagem de um
comboio de mercadorias pela parte sul da linha do Oeste.
A fotografia presente nesta página é de Alvaro Guerra
tirada na estação da Caldas. Na página abaixo temos a
imagem capturada pelo José Sousa na zona da Pedra
Furada.
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Vizinha Espanha
Linha de Alta Velocidade Madrid - Badajoz
Fotografias e texto : José Luis Torrez Blázquez ©

A

linha de alta velocidade
que ligará Madrid e Badajoz
sofreu um novo atraso nas
datas previstas para a sua conclusão,
nomeadamente no seu troço entre
Plasencia e Badajoz. Neste caso, devido
a modificações ao plano estabelecido
que incluem duplicação da via,
electrificação e novos acessos mais
ajustados às estações actuais.
Em comparação com a proposta inicial
de construir o traçado em via única em toda
a distância entre Plasencia e Badajoz (165
Estação de Plasencia. Trabalhos de adaptação do
km), o Ministério do Fomento de Espanha
antigo
armazém de mercadorias para uso complementar
optou agora por executar em via dupla
ao edifício de passageiros antes da chegada da alta
parte desse traçado, nomeadamente entre
velocidade.12/12/2019
Plasencia e Mérida. Além disso, iniciaramse também os trabalhos de electrificação
sua passagem para bitola europeia.
da linha. Prevê-se agora que a finalização de
O resto da linha entre Plasencia e Madrid (285
todas estas obras ocorra no presente ano de 2020,
km) terá um aspecto muito distinto. Estão a ser
o que significa que poderia ser inaugurada nos
levados a cabo vários trabalhos na infraestrutura
seus últimos meses, após decorridos os prazos
entre Plasencia e Talayuela, com alguns troços
necessários para as circulações de ensaios e
finalizados, ao passo que noutros troços que
verificações dos parâmetros de segurança.
passam pela província de Toledo não têm ainda
Assim, e salvo novas modificações, o qualquer vestígio de obra, o que leva a pensar que
traçado extremenho da linha de alta velocidade faltam ainda muitos anos para inaugurar todo o
apresentará assim via dupla entre Plasencia e trajecto entre Madrid e Badajoz.
Mérida, mantendo-se a restante linha até Badajoz
Em qualquer caso, todas as notícias recebidas
em via única, mas contando com catenária na sua
sobre a colocação ao serviço do troço Plasencia
totalidade. Os comboios continuarão a utilizar as
– Badajoz devem ser interpretadas com cautela,
estações actuais de Plasencia, Cáceres, Mérida
uma vez que a probabilidade de novos atrasos
e Badajoz, deixando para o futuro a possibilidade
é elevada. É provável que, quando este artigo
da construção de novas estações nestas cidades
for publicado, alguma desta informação possa
e correspondentes variantes de traçado. Assim, as
entretanto ter sido actualizada, em consequência
actuais estações estão também a ser remodeladas.
de novas modificações adoptadas pela ADIF e
A via está a ser montada em bitola ibérica e com
Ministério do Fomento. Para uma análise do estado
travessas polivalentes que permitirão, no futuro, a
das obras, dividimos a nova linha em três sectores:
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l Plasencia – Cáceres
l Cáceres – Mérida
l Mérida – Badajoz

Plasencia – Cáceres
Neste troço encontram-se as obras de
infraestrutura mais importantes da linha de alta
velocidade, como sejam os viadutos sobre os rios
Tejo e Almonte, construídos um a seguir ao outro,
assim como o túnel de Santa Marina, com 3.595
metros. Os viadutos atrás
citados caracterizam-se por
terem um grande arco de
betão apoiado unicamente
nas margens dos rios,
mas em extensão são
superados pela ponte de
Valdetravieso, com 1.596
metros, que se situa nas
proximidades da estação
da linha convencional de
Cañaveral.

de Badajoz, em que a linha de alta velocidade
corre paralela à convencional, o traçado Cáceres
– Tunel de Santa Marina também se estabelece
mais ou menos paralelo a esta. A partir deste túnel,
no entanto, a nova infraestrutura apresenta um
traçado mais directo até Plasencia (tal como na
actual auto-estrada Ruta de la Plata) enquanto que
a convencional, como sabemos, corre em direcção
à estação de Monfrague (a cerca de 17 quilómetros
de Plasencia), em tempos um nó ferroviário da maior
importância para todo o tráfego do Oeste espanhol

Relativamente
à
montagem da via, esta
está já finalizada (em
via dupla) entre Cáceres
(encontro norte com a
via convencional) e o
Boca do túnel de Santa Marina com 3595 metros. Ao fundo pode-se ver
túnel de Santa Marina o viaduto de Valdetravieso, local onde a linha de alta velocidade passa por
(completada em Janeiro
cima da linha convencional na estação de Cañaveral.12/12/2019
de 2020). No resto do
traçado até Plasencia, está
actualmente em montagem ou a segunda
via ou ambas, como acontece nos últimos
quilómetros junto a esta localidade. Está
também pendente a execução dos acessos
à estação de Plasencia para os comboios
que venham de Badajoz. A finalização
deste troço está prevista para os primeiros
meses deste ano. Em paralelo, foi aprovado
em Fevereiro de 2020 a renovação de
via entre Monfrague e Plasencia (linha
convencional), que todos os comboios
utilizarão até que se terminem os troços de
alta velocidade até Navalmoral de la Mata
Aspecto da infraestrutura a cerca de 10 kms de
e Talayuela.
Plasencia. É necessário a colocação de várias camadas
Tal como ocorre no traçado que sai
de balastro em ambas as vias.12/12/2019
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e que teve ao longo
dos tempos outras
designações
como
Palazuelo Empalme e
Plasencia Empalme.

Ao fundo da imagem podemos ver a finalização do troço de via dupla
existente entre Plasencia e Cáceres. A partir desse ponto uma via única até
ao local da via concencional para os comboios que procedem de norte em
direção a Cáceres. 12/12/2019

A via dupla está quase pronta entre a ligação
norte da estação de Cáceres e a zona do pantano
de Alcántara, onde se encontra o único túnel do
troço Plasencia- Cáceres.12/12/2019

Aspecto do traçado com o viaduto sobre o rio Tejo
à direita da imagem. 17/12/2019

Uma vez terminados
os
trabalhos
de
montagem da via,
proceder-se-á
à
sua
electrificação
(possivelmente
já
iniciados quando se
publicar este artigo),
sendo
o
primeiro
dos três troços a ver
concluídas as suas
obras.

Nas redondezas de Plasencia irá situar-se o local
de ligação entre as linhas de alta velocidade e a
convencional.17/12/2019

Zona perto de Casar de Cáceres.17/12/2019
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Cáceres - Mérida
Neste troço encontramos apenas uma obra de
arte de destaque, que é o túnel de Puerto Viejo,
com um quilómetro de extensão. Se bem que
a plataforma com a primeira via está há muito
terminada, os atrasos mais relevantes são devidos
aos acessos às cidades que delimitam este

troço. No caso de Cáceres, o trabalho avança
rapidamente para realizar a nova plataforma até à
estação de Cáceres, evitando o grande “S” que a
linha convencional descreve. O encontro da nova
infraestrutura acontece muito próximo à estação,
mais ou menos onde se localiza a bifurcação das
linhas que saem de Cáceres para Sul / Oeste, em
43

1- Futura ligação directa da alta velocidade com a estação de Cáceres para evitar as curvas existentes na saída da
localidade. Vão circular apenas comboios de alta velocidade.
2- Ligação entre a linha de alta velocidade e o traçado convencional, para aceder à estação de Cáceres. Dedicada
apenas a comboio de mercadorias.
3- Ligação original da linha convencional com a alta velocidade que foi desfeita. 09/12/2019
de passageiros na actual estação, o que
significa uma perda de tempo significativa
para os passageiros do percurso Madrid –
Badajoz. Por outro lado, uma nova estação
situada na linha de Alta Velocidade (junto
a Aljucén) não é do agrado dos cidadãos
da cidade, já que significaria parar
consideravelmente longe do núcleo urbano.
Devido a estas indecisões, a solução para
o encontro entre a via vinda de Cáceres
e de Badajoz apenas iniciou execução
recentemente.
Como podemos apreciar nos gráficos,
a linha de alta velocidade vinda de
Estação de Aldea del Cano (entre Cáceres e Mérida).
Badajoz circula paralela à convencional
Linha de alta velocidade em primeiro plano. Em segundo
até à estação de La Garrovilla, a partir de
plano o depósito de água e o edifício de passageiros da
onde inicia uma curva que a orienta para
rede convencional. 09/12/2019
Cáceres. No caso da via vinda de Cáceres,
esta é paralela à convencional até cerca da
direcção a Mérida e Valencia de Alcántara (ver
antiga estação de El Carrascalejo. Neste ponto (a
mapas).
cerca de 23 quilómetros de Mérida), a nova linha
No caso do acesso Norte a Mérida, a situação detém-se e os comboios seguirão para Mérida pela
está condicionada pela entrada dos comboios via convencional. Isto obrigou a renovar a linha
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convencional entre esta estação
e Aljucén/Mérida (que estava em
muito mau estado e ainda com
travessas de madeira), realizada
no ano passado e que, segundo
o que está previsto, ficará depois
abandonada quando se inaugure
o AVE. As alterações sucessivas
e excessivas de projecto geram
assim a execução de obras
inúteis a prazo e o consequente
desperdício
de
dinheiros
públicos, uma vez que toda a
linha entre Cáceres e Mérida será
desactivada, visto que todos os
tipos de tráfego circularão aqui
pela nova infraestrutura. Tal não
acontecerá nos restantes troços
Badajoz – Mérida e Cáceres –
Plasencia.

Aspecto das linhas convecional e de alta velocidade na zona
de Carmonita. O troço da linha convencional entre Cáceres e
Mérida ficará sem serviço após a inauguração da alta velocidade.
09/12/2019

Nos últimos meses do ano
passado, iniciaram-se então os trabalhos no troço
El Carrascalejo – La Garrovilla, troço a utilizar
por alguns comboios directos Madrid – Badajoz
(evitando Mérida) e por comboios de mercadorias.
A sua finalização implicará um novo interface com
a linha convencional, para comboios vindos de
Cáceres e com destino a Mérida, mais próximo da
actual estação de Aljucén. Destaque ainda para o
actual troço de via convencional entre esta estação
e Mérida que será duplicado e electrificado.

Nesta imagem podemos apreciar a plataforma
da futura linha de alta velocidade onde são visíveis
os trabalhos prévios para a colocação dos postes
de catenária em ambas as vias. À direita a linha
convencional. 09/12/2019

Estação de Aldea del Cano com a linha de alta
velocidade em fundo.09/12/2019

Neste local da via encontrava-se a estação de El
Carrascalejo. O troço que vai daqui até à bifurcação
de Aljucén foi renovado no princípio de 2019, na
previsão que fosse usado pelos comboios para
aceder até Mérida. 09/12/2019

Estação de Cáceres onde se iniciaram os trabalhos de adptação dos edifício de passageiros e das zonas exteriores
para a alta velocidade. 09/12/2019
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Mérida - Badajoz
O troço é caracterizável facilmente por ser um
troço fundamentalmente rectilíneo e horizontal,
conservando um alinhamento paralelo ao rio
Guadiana até Badajoz. Tal como indicado, termina
actualmente na estação de La Garrovilla, onde se
estabelece o encontro com a linha convencional
para que os comboios procedentes de Badajoz
possam aceder a Mérida.
No caso do seu extremo oeste, está a finalizar-se o encontro de ambas as linhas na localidade de
Novelda, a uma distância considerável de Badajoz.
Notícias recentes confirmam a construção de um
novo acesso da LAV a Badajoz num ponto bastante
mais próximo da cidade. Esse acesso necessitará,
entre outras coisas, de uma nova ponte para
ultrapassar vários obstáculos como rios e estradas
várias que existem à saída de Badajoz.

Depois de passar a estação de La Garrovilla
inicia-se a curva da linha de alta velocidade para
Cáceres. Na imagem podemos ver uma ligação
provisória com a linha convencional enquanto não se
monta a bifurcação definitiva que permita a aceder
a Aljucém e Mérida pelos comboios provenientes de
Badajoz. 2712/2019
Movimento de terras para a execução do troço na
zona de Aljucén. Este troço será o enlace entre as
linhas de alta velocidade Cáceres - Mérida e Mérida
- Badajoz. 09/12/2019

Aspecto da estação do Montijo com a plataforma
da alta velocidade do lado esquerdo. 27/12/2019

Após a ligação da linha de alta velocidade com a
convencional na zona de Novelda. Os comboios vão
continuar a circular por esta última para chegarem
até Badajoz. Procedem-se agora aos trabalhos de
colocação da sinalização. 21/02/2020
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Estações
Todos os edifícios de passageiros das
quatro localidades que serão servidas
pelos futuros serviços de alta velocidade
vão ter obras de certa envergadura, para
adequar a sua funcionalidade a esta
nova época, além de serem dotadas
de catenárias, o que alterará ainda
mais o seu aspecto final. Inicialmente,
e a referência aqui é um processo que
dura há mais de uma década, previa-se a construção de estações totalmente
novas e, assim, distantes do centro das
cidades. A decisão actual de realizar
estas obras de melhoria nas estações
existentes significa que a ideia inicial
poderá ver a luz apenas num futuro
mais longínquo ou, até, ser totalmente
abandonada. As circunstâncias de
cada caso são bastante distintas para
as quatro cidades, pela sua situação
geográfica e aspectos económicos.

Aspecto da ligação da linha convencional com a alta
velocidade na zona de Novelda. 21/02/2020

Em Badajoz, existe a condicionante
do actual desenvolvimento de uma
plataforma logística junto à fronteira
do Caia, onde se poderá estabelecer
também uma futura estação AVE, que
pudesse ser utilizada para acesso à alta
velocidade pelos habitantes de Elvas e
localidades próximas, adquirindo assim
vocação de estação internacional. A
sua eventual localização nesse ponto
Outra imagem tirada sensivelmente do mesmo local da
significaria distanciar a estação cerca de
fotografia colocada acima. 21/02/2020
cinco quilómetros do centro da cidade,
distância aceitável para a comodidade
Já no caso de Plasencia e Mérida a situação
dos passageiros e que não a atiraria para o grupo
é bem distinta. Na realidade, estas duas cidades
das chamadas estações “no meio do nada”, como
estão fora do traçado da linha nova e necessitariam
são os casos das estações de Guadalajara ou Camp
de estações novas que ficariam assim distantes das
de Tarragona, apenas para citar dois exemplos.
cidades. A reacção da população a essas respostas
No mapa é visível a interpretação espacial deste
não se fez esperar e a solução futura passará por
projecto.
estabelecer uma localização que não penalize
Algo similar poderia ser feito em Cáceres, com excessivamente o tempo de viagem dos serviços
uma nova estação e respectivos acessos seguindo de alta velocidade.
uma rota mais ou menos paralela à actual mas pelo
Como já dito anteriormente, os prazos tão
lado Oeste da cidade. O seu perímetro urbanístico
dilatados para execução das obras da linha de
facilita a solução e não implicaria distanciar a
alta velocidade Madrid – Badajoz cria condições
estação para lá do que é razoável do centro da
propícias a alterações de projecto e uma das mais
cidade.
destacadas parece ser o abandono da execução
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de novas estações, mantendo assim as
existentes. Com a previsão de um futuro
incremento do transporte de mercadorias,
graças à conexão com o porto de Sines,
pensamos não ser boa ideia abandonar
totalmente a ideia de construir novas
estações e respectivos acessos, nos casos
de Badajoz e Cáceres. A finalização da nova
linha Évora – Elvas dentro de poucos anos
deve, em qualquer caso, marcar as futuras
actuações em território espanhol.
Entre Novelda e Sagrajas é onde termina por agora a expansão da rede de alta velocidade.
Deste local até a actual estação de Badajoz ainda não existem obras. 21/02/2020
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A tracção a vapor no
Vale do Vouga
E214 com o histórico do Vouga após o Eixo, 23 de Fevereiro de 2020. © Ricardo M. Ferreira

Texto: Ricardo M. Ferreira

P

Para fazermos uma retrospectiva do
que foi a tracção a vapor na linha do
Vale do Vouga, recuemos primeiro
aos primórdios do que foi este caminho-deferro. A ferrovia na região do Vouga começou
a ser construída em Dezembro de 1907 a partir
de Espinho em direcção a Oliveira de Azeméis,
enfrentando um percurso acidentado, e que levou
à construção de numerosas curvas e à opção
pela via estreita. A inauguração oficial do troço
Espinho – Oliveira de Azeméis realizou-se em 23
de Novembro de 1908 e só mais tarde, em 1911, a
exploração desta linha estendia-se mais para sul
em direcção a Albergaria-a-Velha.
O projecto do Ramal de Aveiro foi oficialmente
aprovado em Fevereiro de 1909, tendo sido depois
inaugurado em 8 de Setembro de 1911, juntamente
com o troço entre Albergaria-a-Velha e Sernada.
Já a linha em direcção a Viseu só seria totalmente
50

inaugurada em 1914 e Sernada do Vouga foi a pacata
localidade escolhida para o entroncamento com a
linha Espinho – Aveiro.
A linha do Dão entre Santa Comba Dão e Viseu,
construída anos antes em 1890, pertenceu até ao ano
de 1947 à Companhia Nacional, que era também a
responsável pela linha do Tua, e por conseguinte até
esta data o material circulante do Vale do Vouga não
percorria a linha do Dão. Só após tudo ter passado
para a gestão da CP, é que o material circulante do
Vouga começou a ser utilizado, gradualmente, até
Santa Comba.

A frota inicial
Em matéria da tracção a vapor, a fase inicial do Vale
do Vouga não conta com uma história bem documentada,
nomeadamente em relação à numeração das locomotivas
e ao enquadramento histórico da aquisição das primeiras
unidades de tracção a vapor. Sabe-se que no período
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de gestão do Vale do Vouga,
que antecedeu a CP de 1947,
houve pelo menos quatro
séries distintas de tracção a
vapor, e que totalizaram um
total de 17 locomotivas.
A
primeira
série
de
locomotivas no Vouga terá
sido adquirida ainda pelo
empreiteiro da linha, num
total de três unidades, tendo
sido portanto utilizadas numa
primeira fase nos trabalhos de
construção. Como à data da
Uma das locomotivas do empreiteiro “Corpet” que deram origem à série 11 a 13
inauguração ainda não tinham
© Reprodução de postal da época sem referência a editor
chegado as novas locomotivas
de manobras. Ainda chegaram à CP de 1947, que lhes
já encomendadas, e de que
falaremos a seguir, o comboio inaugural entre Espinho atribuiu os números E21 e E22. Mas pouco mais terão
e Oliveira de Azeméis foi realizado com uma destas durado, tendo sido ambas abatidas no virar da década
máquinas. Após a fase de construção, sabe-se que o de 40 para 50.
Vale do Vouga ficou com todas elas, com a numeração
11 a 13.
Tratavam-se de locomotivas do tipo 0-6-0T,
construídas em data que desconhecemos, mas tudo
apontando para o início do século, pela casa Veuve L.
Corpet & L. Louvet. Mas por se tratarem de locomotivas
ligeiras com um esforço de tracção de apenas 3375 kgs,
acabaram por não ter uma carreira muito digna. A número
11 terá sido ainda vendida em meados da década de 20
para as Minas do Pejão, e as restantes também já só
seriam utilizadas em comboios ligeiros, ou em serviço

Além destas em segunda mão, em 1908 o Vale do
Vouga adquiriu o seu primeiro lote de locomotivas novas
para serviços de grande linha. Tratavam-se de quatro
unidades com distribuição do tipo 4-6-0T fornecidas pela
Borsig, e inicialmente ficaram com os números 3.11 a
3.14. Mais tarde, e ainda sob tutela do Vale do Vouga,
foram renumeradas para VV 21 a 24, e a partir de 1947
na CP foram as E121 a E124. Foi a série de locomotivas
mais fiel à região do Vouga, uma vez que nunca terão
saído da sua rede de origem, se exceptuarmos a linha
do Dão.

A E210 chegando a Sernada do Vouga proveniente de Viseu ou Espinho, em 1972.
© Douglas Richards

Em termos gerais e
a nível de prestação,
eram locomotivas ligeiras
com um esforço de
tracção de 4663 kgs, e
muito apreciadas pelos
maquinistas.
Numa
primeira fase terão sido
usadas em toda a rede
do Vouga, mas a partir de
meados da década de 20,
quando outras máquinas
com maior esforço de
tracção foram introduzidas,
a preferência era mantê-las no troço entre Aveiro e
Sernada. Ou então à frente
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dos serviços mais leves entre Espinho,
Sernada e Viseu. É que este troço era
o que exigia maior tracção, por ser o
mais difícil de todos, mas também o que
em geral tinha as composições mais
pesadas.
Após os anos 50, já na gestão da
CP, foram também muito utilizadas na
linha do Dão. E assim que a linha entre
Aveiro e Viseu encerrou em Agosto de
1972, acabaram mesmo todas nessa
linha, onde estiveram em serviço entre
Viseu e Santa Comba Dão até Junho de
1975, quando a E122 teve a honra de
tracionar o último comboio de tracção a
vapor comercial na linha do Dão.

A E182 estacionada em Sernada em 1972 © Douglas Richards

A série do Vale do Vouga que se seguiu conta com
7 unidades, todas semelhantes, duas construídas pela
Decauville em 1910 e as restantes cinco pela Orenstein
& Koppel em 1912/13. Eram locomotivas do tipo 2-60T, com um esforço de tracção de 4103 kgs, e ficaram
inicialmente com os números de 4 a 10.
Ao longo de toda a sua carreira foram também muito
apreciadas no Vale do Vouga, e daí a sua longevidade.
Eram locomotivas adequadas para comboios ligeiros
como Omnibus ou Tranvias, bastante “rápidas”, e por
isso foram na prática as locomotivas mais utilizadas no
eixo entre Aveiro e Sernada. Em 1947 a CP recebeu-as renumerando-as para a série E91 a E97, e ainda
haveria serviço no Vale do Vouga e linha do Dão para

elas durante pelo menos mais 28 anos.
Porém, desde cedo, e mais concretamente a partir da
década de 50, começaram a ser trocadas por locomotivas
Mallet de outras linhas. Porque o que o Vale do Vouga
mais precisava era de força, coisa que as Mallet tinham
e estas não. Há fotografias que mostram por exemplo a
E94 nas linhas do grande Porto ainda na década de 50.
Mas em meados de 60 já tinha regressado novamente à
sua rede de origem, e quem acabou por ir definitivamente
para o Porto foi a E93, na primeira metade de 60.
Mais tarde, em 1970 e 1971, a E92 ainda passou
também pelo Tâmega, tendo depois regressado também.
E quando o Vouga encerrou em Agosto de 1972, para
o Porto (onde já andava a E93) foram as E91 e E94.
Para o Tua a E95, e para o Tâmega a E96. E juntamente
com as quatro locomotivas
da série E120 e mais duas
automotoras
nacionais
do Vouga, a E97 ficou
destacada nos serviços
entre Viseu e Santa Comba
Dão até ao ano de 1975.
Já em relação à E92, tudo
aponta para que tenha
permanecido em Sernada.

Cruzamento em Eirol da E92 com a E95 com um Omnibus em 1972. Notar a carruagem do Mineiro
do Lena atrás da E95. © Douglas Richards
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A última aquisição de
que falta abordar, na era
da tutela do Vale do Vouga,
foram as locomotivas com
maior esforço de tracção
da rede de via estreita
portuguesa, com um total
de 11320 kgs, e portanto
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as que estavam também autorizadas com maior carga
em toda a rede. Foram adquiridas a título de reparações
da Primeira Grande Guerra no ano de 1924 à Henschel
& Sohn, e tinham distribuição do tipo 2-8-2T. Assim que
chegaram, receberam os números 21 a 23, mas pouco
tempo depois já circulavam com a numeração VV 31
a 33. Seguidamente, em 1947 na CP, ficaram com a
numeração E131 a E133.

por ir fazer os últimos quilómetros ao Porto, mas sem
grande popularidade. Porque, mais do que força, o que
ali se pretendia era velocidade, coisa que as E130 pouco
tinham para dar.
Na tabela que acompanha este artigo deixamos uma
lista das quatro séries de locomotivas originais da rede
do Vale do Vouga.

Por se tratarem de autênticas “bestas”, o troço da
sua utilização preferencial sempre foi o de Espinho a
Sernada, e daí a Viseu. E o pessoal do Vouga sempre
apreciou a força delas nesse troço, ao contrário por
exemplo do que aconteceu anos mais tarde nas linhas
do grande Porto – entre 1975 e 1976, a E131 acabou

Era assim o ambiente ferroviário em Sernada do Vouga em 1972. Da esquerda para a direita, uma locomotiva da série E90, a E182,
E84, E122 e E92. © Douglas Richards
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A segunda fase do Vouga
A partir da aquisição das E130 em 1924, a história
do Vale do Vouga em matéria de “nova” tracção a vapor
fez-se com locomotivas provenientes de outras vias
estreitas portuguesas. Ainda na década de 20 ou 30,
o Vale do Vouga terá começado a receber, a título de
aluguer, as primeiras locomotivas Mallet do tipo 2-4-6-0T
da divisão do Minho e Douro, que posteriormente foram
as E200 na CP. É que o lote das três Henschel 2-8-2T
era manifestamente insuficiente para cobrir os serviços
mais pesados no troço de Espinho a Sernada, e Viseu.
Até tudo ter passado para a gestão da CP, terá
sido prática recorrente o aluguer de pelo menos duas
destas Mallet ao Vale do Vouga, e que circulavam com
a numeração CP/MD. Durante as décadas de 50, 60 e
70, o uso destas locomotivas no Vouga acabou por se
vulgarizar, ao ponto de ser prática recorrente manter pelo
menos quatro ou cinco unidades em circulação. E além
das do Minho e Douro, também as duas Mallet 2-4-6-0T
originais da rede do Porto à Póvoa e Famalicão (na CP
E181 e E182) foram usadas no Vouga, possivelmente em
troca de algumas E90 de que anteriormente abordamos.
Por norma, juntamente com as E130, estas máquinas
eram as protagonistas dos comboios de Espinho a
Viseu. E neste percurso era recorrente usarem duas
locomotivas. A primeira fazia Espinho - Sernada, e
quando o comboio chegava a Sernada, já estaria outra
preparada para levar o comboio no restante percurso
até Viseu. Com esta estratégia era evitada a inversão
da locomotiva e o seu necessário abastecimento de

água, e até de carvão. É que por norma uma carga de
carvão numa E130, E180 ou E200 não chegava para
cobrir todo o percurso que ia de Espinho a Viseu, mesmo
com o abastecimento total do repositório de carvão
“improvisado” que por norma existia no chão do pavilhão
de todas as locomotivas a vapor de via estreita, e que
era usado para aumentar a capacidade de carvão das
locomotivas.
Já em relação ao Ramal de Aveiro, apesar da sua
presença não ter sido rara, também não era muito
frequente.
Nos troços mais difíceis do Vale do Vouga, que era
por exemplo o de São Pedro do Sul a Viseu, a tabela de
carga do ano de 1952 autorizava 175 toneladas às E130,
e 155 toneladas às E180/E200. O que vai de acordo com
o seu esforço de tracção, de 7875 kgs para as E180/
E200, e 11320 kgs para as E130. Além disso, as E180/
E200 tinham também um diâmetro nos rodados motores
ligeiramente maior que nas E130, de 1100 para 1020
mm, o que beneficiava as E130 em termos de tracção,
mas que por outro lado as penalizava em matéria de
velocidade.
Por outro lado, apesar de terem cinco eixos/
rodados de tracção ao contrário dos quatro das E130,
as E180/E200 também sempre tiveram um problema
de aderência, e que era próprio do seu sistema Mallet
Compound. Enquanto num sistema Compound normal,
o mesmo vapor atacava duas vezes os mesmos rodados
motores em tempos separados, nas Mallet Compound
esse ataque “assíncrono” era realizado em rodados de
tracção diferentes.

Trabalhos na E92 em Sernada do Vouga em 1972. © Douglas Richards
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Primeiro o vapor dava
pressão
aos
cilindros
de alta pressão, que
atacavam os três rodados
traseiros das Mallet E180/
E200, e depois esse
mesmo vapor era usado
nos cilindros de baixa
pressão, que atacavam os
dois rodados dianteiros.
E por conseguinte a
força nunca era aplicada
simultaneamente aos dois
jogos de rodados motores
característicos das Mallet, o
que tendia a causar alguns
problemas de aderência
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As carruagens de
varandins do Vale do
Vouga em pleno serviço
no ano de 1972 em
Sernada do Vouga. No
serviço histórico circula
uma da mesma série,
a CEyf 466. © Douglas
Richards

roda-carril em condições de reduzida aderência como
em dias de chuva, em subidas difíceis e com comboios
pesados, como aqueles que tipicamente as Mallet eram
chamadas a cumprir.
Quem quiser assistir a um desfile destes, vulgarmente
designado de “patinhanços”, poderá ir um dia destes a
Águeda, quando houver vapor e num dia de reduzida
aderência, logo após a estação, quando a linha sobe
para Mouriscas do Vouga. E assistir ao desempenho
da E214 em plena subida, rebocando umas meras 50
toneladas. Só por se tratar de uma autêntica “besta”
de 59 toneladas, uma locomotivas destas, com tanta
patinhagem à mistura, conseguia subir de Águeda para
Mouriscas com 175 toneladas na década de 70, ou com
comboios de 160 toneladas à média de inclinação de 25
mm por mil entre o Pocinho, Torre de Moncorvo e Felgar

das locomotivas Mallet da série E160 do tipo 0-4-4-0T,
durante as décadas de 50 e 60. Terá sido o caso de pelo
menos as unidades E161, E168 e E170. Além destas
e também durante as décadas de 50 e 60, vieram as
locomotivas da série E101 a E103 com distribuição 2-60T e originais do Caminho de Ferro de Guimarães. Todas
elas, juntamente com as E160, trabalharam na linha do
Vouga de ponta a ponta, inclusivé na linha do Dão.
E para finalizar o lote de locomotivas a vapor, falta
apenas falar de duas. Uma foi a E84 pertencente à
série E81 a E86 da Companhia Nacional, que esteve
em Sernada do Vouga entre 1969 e 1972. E a outra foi
a locomotiva E151, que terá passado pelo Vouga pelo
menos em 1970/71, e mais tarde depois no ano de 1976.
Neste curto período de tempo, ambas elas entraram em
rotação com as E90, que eram utilizadas praticamente

na década de 80.

apenas no troço entre Aveiro e Sernada.

Já em dias de boa aderência, o leitor não vai com
certeza a Águeda assistir a absolutamente nada. A E214
arranca de Águeda com 100 toneladas como se nada
fosse.
Este problema terá sido também desde cedo
identificado pelo Vale do Vouga, já que em 1936 ainda
se equacionou transformar uma ou duas Mallet para
uma distribuição semelhante às E130, ou seja 2-8-2T.
Era uma obra que todos gostávamos de ter visto, mas
que infelizmente não se concretizou.

Assim que a linha entre Aveiro e Viseu encerrou em
Agosto de 1972, indiciando de que as locomotivas a
vapor eram causadoras de incêndio florestais, a tracção
a vapor ainda foi bastante utilizada em serviço regular
até ao ano de 1975 entre Espinho e Sernada. A partir
desta data, com a chegada das Allans, o Vouga voltou
a abrir entre Aveiro e Viseu, mas praticamente todo ele
“dieselizado”. Ou melhor, “dieselizado” e “gasolinizado”,
já que as automotoras nacionais a gasolina ainda
andaram até inícios da década de 80.

Em relação a outra tracção a vapor da CP que passou
pela linha do Vouga, existem também vários registos

O vapor em tracção quotidiana terá acabado
sensivelmente no ano de 1976 ou 77. A partir desta data
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o vapor começou a ser usado apenas como reserva,
e só esporadicamente era colocado em acção, por
exemplo em comboios pontuais de mercadorias. Até
finais da década de 80, foi ainda bastante utilizado em
comboios de manutenção da infraestrutura ferroviária,
nomeadamente em comboios de distribuição de balastro,
ou em comboios de deservagem. Uma das titulares que
se manteve com este tipo de serviços foi a E97. Foi esta
máquina que em Março de 1987 realizou por exemplo o
último comboio de tracção a vapor na linha do Dão, com
um serviço de deservagem.

Material Rebocado
Em matéria de material rebocado, o tema é sempre
bastante mais complexo. Mas sumariamente, até à
“dieselização” do Vouga ocorrida no ano de 1975 com
a chegada das Allans, o Vale do Vouga / CP manteve
sempre em serviço corrente uma série de carruagens
originais do Vale do Vouga datadas de 1908-1914, de
bogies e varandins, e que eram facilmente distinguidas
pela seu forro em madeira bem trabalhado com ripas
verticais.
Juntamente com estas, a partir de 1936 começaram
a circular outras tantas carruagens do mesmo lote
anterior, mas que foram transformadas nas oficinas
de Sernada do Vouga. Foram no total 11 carruagens,
e com a transformação passaram a incluir interiores
mais cómodos e uma caixa modificada que fechava as
plataformas / varandins.
Nos últimos anos que circularam na linha do Vouga,

falamos de 60/70, as modificadas podiam ser mistas de
1ª e 3ª classe, de 1ª e furgão, ou 3ª e furgão. As que
mantiveram os varandins originais, eram sensivelmente
26 unidades em circulação, que podiam ser mistas de 1ª
e 3ª, 3ª e furgão, ou apenas de 3ª classe. Actualmente a
CEyf 466 que circula no histórico é uma delas.
Além destas, a CP chegou a usar também com
bastante frequência na linha do Vouga as carruagens
do antigo Mineiro do Lena. Nos anos 70 a CP tinha
operacionais em todas as suas linhas de via estreita pelo
menos cinco carruagens destas, três mistas de 1ª e 3ª
classe com a numeração ACEyf 4146 a 4148, e duas de
3ª classe que circulavam com a numeração CEyf 4181
e 4182.
E para finalizar, falta-nos falar das do Minho e Douro
de bogies e varandins, que terão passado pelo Vouga
principalmente na fase final da tracção a vapor. Podiam
ser de 1ª classe da série AEyf 4111 a 4127, de 1ª e 3ª da
série ACEyf 4131 a 4140, de 3ª classe série CEyf 4151 a
4179, ou então de 3ª classe e Postal da série CPEyf 4191
e 4196.

O Comboio Histórico
Até sensivelmente ao ano de 1990, foi prática
recorrente da CP manter em estado operacional algumas
locomotivas a vapor, que eram essencialmente usadas
como reserva. Foi por exemplo o caso da locomotiva
E113, que se manteve operacional até inícios da década
de 90 na linha do Tua. Ou o caso da E214, que foi
verificada em Setembro de 1987, mantendo-se como
reserva no Pocinho até ao
fecho da linha do Sabor em
1988.

9004 e E 214 em manobras em Sernada do Vouga, 23 de Fevereiro de 2020. © Ricardo M. Ferreira
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Assim que a década
de 90 iniciou, deixou de
se manter a tradição de se
conservar locomotivas a
vapor em estado funcional.
A excepção foi com a
locomotiva E97, que foi
verificada em Novembro
de 1987, e continuou
operacional
para
fins
especiais até pelo menos
ao ano de 1998. Durante
este período, foi mantida
nestas condições nas
oficinas de Sernada, que

9004 com marcha de ensaios à Napoli entre Sernada do Vouga e Aveiro, após Eirol. À boleia segue uma nova MD que vai ser restaurada em Contumil.
13.2.2020. © Ricardo M. Ferreira

frequentemente a colocavam a funcionar.

classe, que são as carruagens actualmente usadas.

No ano de 1995 ou 96 surgiu a primeira intenção de
se criar um verdadeiro Comboio Histórico ao serviço
da via estreita da CP, e foi nesse contexto que o actual
Comboio Histórico do Vouga nasceu. Foram recuperadas
em Guifões duas antigas carruagens do Minho e Douro
de 3ª, e uma antiga do Vale do Vouga também de 3ª

Foram logo utilizadas no comboio especial da APAC
entre a Trofa e Guimarães em 30 de Novembro de 1996,
antes do fecho da linha entre Lousado e Santo Tirso
para obras de modernização, e com a locomotiva E97,
que veio de Sernada propositadamente para fazer este
comboio. Após esse evento, terão sido também utilizadas
numa viagem especial na
linha do Tua em Junho de
1997, entre as estações do
Tua e Mirandela, também
com a E97.
Além das carruagens,
e também em Guifões,
em 1997 a CP recuperou
a E113. Tinha sido ainda
utilizada em 1991 na linha
do Tua em serviço especial,
mas foi pouco tempo depois
“abandonada”. Em Janeiro

E214 com o histórico do Vouga na difícil subida após Águeda, 23 de Fevereiro de 2020.
© Ricardo M. Ferreira

de 1998, a E113 fazia a sua
viagem experimental na linha
do Vouga, linha onde nunca
tinha sido antes usada. À
frente das três carruagens
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A E214 entre Aguieira e Valongo do Vouga na viagem de 4 de Janeiro de 2020. © Ricardo M. Ferreira

de 3ª classe do histórico, a E113 realizou uma marcha
especial entre Sernada do Vouga e Oliveira de Azeméis,
e regresso.
Mas para além desta marcha, não terá sido muito
mais utilizada, tendo circulado mais duas ou três vezes.
Uma delas foi com um especial do PTG em Setembro
de 1999 entre Aveiro, Sernada e Espinho, com dois
reboques Allan. E outra, também com o comboio PTG
em 2000, entre Aveiro e Sernada, também com dois
reboques Allan. Actualmente esta locomotiva encontra-se dentro das oficinas de Sernada, local onde ficou
guardada após esta curta carreira no serviço histórico.
Na altura que recuperou a E113, a CP mostrou
também interesse em recuperar pelo menos mais duas
locomotivas a vapor, uma E160 e uma E214. Acabou
por avançar apenas o interesse numa das E200, em
particular pela locomotiva E214. Foi recuperada em
Guifões nos finais da década de 90, depois de ter sido
usada ainda em 1988 como máquina de reserva no
Pocinho – após o ano de 1989, tinha ficado abandonada
juntamente com as suas irmãs na rotunda da Régua, o
que dificultou o processo de restauro.
Foi usada em alguns serviços especiais entre 2001
e 2004 na linha do Corgo juntamente com as três
carruagens do serviço histórico, entre a Régua e Vila
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Real, principalmente por iniciativa do grupo inglês PTG.
Por altura do centenário da tracção diesel em
Portugal, a CP decidiu também reservar a locomotiva
9004 para tracção do Comboio Histórico. Para esse
efeito, a locomotiva recebeu em 1998 o esquema de
pintura azul escuro da CP dos anos 60/70, mas um
esquema que nada preserva a integridade histórica
daquela locomotiva. A 9004 quando entrou ao serviço em
Portugal em 1975, adquirida em segunda mão ao CF de
Tãjuna, circulou ainda um ou dois anos com o esquema
azul com que circulava na nossa vizinha Espanha, mas
com um tom azul manifestamente bastante mais claro.
A partir de 2005, carruagens e locomotivas E214
e 9004, mantiveram-se imobilizadas na estação da
Régua, tendo-se iniciado o processo de resgate para o
Histórico do Vouga em Novembro de 2016. De seguida
fazemos um destaque individual às três carruagens que
tradicionalmente foram utilizadas até à data ao serviço
do Comboio Histórico, incluindo também uma nota
às novas duas carruagens que foram recentemente
resgatadas de Sernada do Vouga.
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CEyf 466
Depois UIC 27-29 017
Esta carruagem que se apresenta com esquema de
pintura azul é uma antiga do Vale do Vouga de 3ª classe,
e que quando passou para CP em 1947 fez parte da
série CEyf 451-468, carruagens todas elas de 3ª classe.
Foram construídas entre 1908 e 1914, e a CEyf 466 que
circula actualmente no Vouga é de 1914 e construída
pela casa Nicaise et Delcuve. Terão estado todas
afectas ao serviço na linha do Vouga até ao ano de
1972, data a partir da qual, passo a passo, começaram a
ser espalhadas pela restante rede da CP de via estreita.
Mantiveram-se praticamente sempre no seu estado
original, tirando o facto de lhes ter sido removido o
tejadilho duplo (típico tropical) ainda no período do Vale
do Vouga, e terem recebido casa de banho, iluminação
eléctrica, aquecimento térmico e freio a vácuo.
Algumas carruagens desta série mantiveram-se ao
serviço na linha do Corgo até 1990, quando acabou o
serviço com máquina e carruagens. Segundo registos
que podem ser consultados no livro “Narrow Gauge
Railways of Portugal” de W. J. K. Davies, a 466 terá
estado a circular regularmente na linha do Corgo até
ao ano de 1988. Foi recuperada e revista em 1995 ou
96, e colocada ao serviço do Comboio Histórico até ao
ano de 2005, com pintura azul. Voltou a ser novamente
resgatada em Novembro de 2016 para integrar o actual
Comboio Histórico do Vouga.

destas unidades acabou por se fazer praticamente por
todas as vias estreitas da CP, com especial foco nas
linhas de Trás-os-Montes, nomeadamente no Corgo e
Sabor. Algumas unidades terão passado, timidamente,
pelo Vale do Vouga durante a década de 60 e 70, mas
desconhecemos se terá sido o caso da 4178.
Werner Hardmeier fotografou-a na Livração durante
a segunda metade da década de 70 com o esquema de
pintura vermelho, e depois terá estado operacional na
linha do Corgo até ao ano de 1988. Após esta data, teve
uma história semelhante à carruagem anterior, já que foi
também uma das integrantes no Comboio Histórico. Foi
recuperada com a caixa em verde.

Aveiro © Fernando Liberato

CEyf 4169
Depois UIC 27-29 038
É também uma bonita carruagem do Minho e
Douro de 3ª classe, da mesma série da carruagem
anterior, mas construída nas oficinas de Campanhã
no ano de 1913. Tal como no caso da carruagem
anterior, desconhecemos se realizou serviço na linha
do Vouga. Terá trabalhado na linha do Corgo até Julho
de 1987, altura em que se apresentava com pintura
vermelha. Seguidamente teve uma história semelhante
às carruagens anteriores, tendo sido recuperada em
verde.

Sernada do Vouga. © Fernando Liberato

CEyf 4178
Depois UIC 27-29 047
É uma carruagem de 3ª classe original do Minho e
Douro, e que na CP foram a série CEyf 4151-4179, todas
adquiridas entre 1905 e 1925. A 4178 em particular
foi construída pela M.A.N. no ano de 1925. A carreira
Sernada do Vouga. © Fernando Liberato
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AEyf 4116
Depois UIC 16-29 007
Esta carruagem, que em breve deverá integrar o
Comboio Histórico do Vouga, é uma peça interessante.
Trata-se de uma carruagem de bogies originalmente
de 1ª classe do Minho e Douro e que foi utilizada
praticamente durante toda a sua carreira como 1ª.
Pertenceu na CP à série AEyf 4111-4127, e a unidade
de que falamos em particular foi construída em 1908
nas oficinas do Barreiro. Todos os veículos desta série
estiveram em serviço até meados dos anos 70, altura em
que começaram a ser abatidos. Assim como a série da
carruagem anterior, terão sido essencialmente usadas
na região de Trás-os-Montes.
Sabe-se que a 4116 esteve ao serviço na linha
do Sabor nos finais da década de 70 ainda na sua
configuração de 1ª, e pintada em vermelho. Acreditamos
por exemplo, que a excelente fotografia obtida por
Keith Pirt em Abril de 1978 de um comboio à saída de
Freixo de Espada à Cinta, e que pode ser consultada
no livro “Steam Memories in Colour Portugal”, incluiu
precisamente esta carruagem logo na retaguarda da
locomotiva. E Werner Hardmeier fotografou-a também
no Pocinho, aparentemente já fora de serviço, por volta
de 1980.
Mas a carreira desta carruagem não ficou por aqui.
Durante a década de 80 foi ainda usada na linha do
Corgo, até ao ano de 1990... mas como carruagem de
2ª classe, e com bancos de madeira! Exteriormente
manteve praticamente o seu estado de 1ª, tirando a lista
amarela e o número da classe.
Portanto é uma carruagem que actualmente sendo

de 2ª, tem a configuração das janelas semelhantes
à configuração das carruagens de 1ª tipicamente
usadas pelo Minho e Douro, e portanto diferindo
significativamente das duas carruagens do Minho e
Douro anteriores que integram o histórico. Ficamos por
isso a aguardar o estado em que ela vai sair de Contumil.
CDEyf 133
Depois UIC 82-29 003
Este veículo é bastante curioso, uma vez que
inicialmente tratava-se de um simples furgão. Além
das 17 carruagens, a Napoli entregou entre os anos
de 1931/32 mais três furgões para usos diversos, dois
deles contendo um compartimento postal, e o outro
um compartimento de cozinha. A transformação destes
três veículos para carruagens de 3ª e furgão deu-se
durante os anos 50, altura em que a CP os numerou de
CDEYF 131 a 133.
Em comparação com as carruagens Napoli originais,
a diferença mais visível é comprimento deste veículo,
sendo ele bastante mais curto. Como se tratou de
uma adaptação, o veículo é de facto, à vista, bastante
estranho. E todos eles, como carruagens de 3ª e furgão,
ficaram ligeiramente diferentes.
A sua carreira fez-se praticamente sempre nas
linhas do grande Porto, e principalmente no eixo Porto
– Póvoa, onde normalmente brilhavam juntamente com
as suas irmãs de 1ª e 3ª classe originais, em comboios
normalmente liderados por uma locomotiva E140. A
meio desta sua nova carreira como carruagem de 3ª e
furgão, duas delas ainda foram ligeiramente alteradas,
sofrendo modificações por exemplo nas janelas e na
porta do furgão. Apenas a 133 manteve-se no seu
estado original enquanto carruagem de
3ª e furgão, e é actualmente a carruagem
utilizada no Comboio Histórico.

A nova carruagem MD de 2ª (ex 1ª) em Eirol, na sua viagem para Contumil para
ser recuperada. 13 de Fevereiro de 2020.
© Ricardo M. Ferreira
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Numa
primeira
fase,
após
a
transformação para 3ª e furgão, ficaram
com o esquema de pintura bordô em uso
na CP à data, e durante a década de 60
e até meados de 70 mostraram-se em
azul. Assim que o serviço com máquina
e carruagem começou a desaparecer das
linhas do grande Porto a partir de 1976,
à medida que as automotoras Alsthom
9600 foram sendo introduzidas, várias
Napolitanas foram deslocadas para as
linhas de Trás-os-Montes, já pintadas
em vermelho e branco. Foram substituir

Comboio Histórico
algumas antigas carruagens que ainda ali circulavam
desde início do século, e em geral foram muito bem
recebidas na região do Douro, mesmo com 50 anos.
No caso das de 3ª classe e furgão, sabe-se que pelo
menos duas delas (a 131 e 133) foram colocadas na
linha do Tâmega durante a segunda metade da década
de 80, até ao encerramento da linha entre Amarante
e o Arco de Baúlhe em 1989, onde faziam par com
as locomotivas da série 9000/20 no serviço Regional.
Desconhecemos depois o contexto em que a 133 foi
parar a Sernada do Vouga, e a uma linha onde nunca
terá sido utilizada em serviço comercial.

Sernada do Vouga. © Fernando Liberato

Um futuro incógnito
Quando em Portugal se coloca uma locomotiva a
vapor em plena acção, e em particular uma locomotiva
Mallet funcionando ainda a carvão, é um acontecimento
de grande entusiasmo e que rapidamente atravessa
o planeta. Em menos de quatro meses o comboio a
vapor já circulou pelo menos 11 vezes, fora os ensaios
realizados nas oficinas de Sernada à E214, que cada
vez que é colocada a trabalhar envolve uma operação
bastante desafiante e prolongada.
O mediatismo destas primeiras viagens tem
sido absolutamente notável. Além de centenas de
simples curiosos que pela primeira vez assistem ao
funcionamento de uma locomotiva a vapor, os passeios
concentraram entusiastas provenientes dessa Europa
fora, alguns que vieram reviver aquilo que viveram
durante as décadas de 60, 70 e 80, quando o vapor
e as Mallet eram usadas em pleno serviço comercial,
por essas vias estreitas todas que preencheram o
norte de Portugal, e que com a tracção a vapor eram
verdadeiramente incríveis.
A continuidade destas operações é ainda uma
grande incógnita. Por se tratar de uma locomotiva a
carvão, devido aos fogos florestais a E214 terá sempre

A E214 perto da Aguieira com o histórico de Aveiro a Sernada do Vouga em 22 de Fevereiro de 2020.
© Ricardo M. Ferreira

61

CSomboio
iderodromofilia
Histórico
uma utilização limitada no período sazonal do verão. E
como se sabe, manter locomotivas a vapor em pleno
estado funcional não é propriamente uma tarefa fácil,
exigindo que se vá fazendo verificações com relativa
frequência, e que se vá ligando a máquina com alguma
regularidade para manter em bom estado a caldeira e
toda a distribuição da locomotiva.
Não existindo também local onde guardar o comboio
na estação de Aveiro, cada operação destas (iguais
às que se fizeram entre Aveiro e Macinhata) envolve
sempre pelo menos quatro marchas, duas delas com
o comboio em vazio, mas com a E214 a funcionar,
procedimento normal e necessário para rebocar uma
locomotiva a vapor a reboque quando todo o seu sistema
de distribuição está montado.
Por outro lado, não existindo rotunda para virar a
E214 tanto em Aveiro como em Sernada (em Sernada
até existe, mas está já desligada da rede), a locomotiva
9004 é também uma peça chave para realizar toda
esta operação. A possibilidade de recuperação de uma
locomotiva E140, nomeadamente a E143 que está na
Livração, é uma opção que tem estado em cima da
mesa, e que de facto passava por cima deste problema.
Como se sabe, as E140 eram as únicas locomotivas
de via estreita que estavam preparadas de origem
para circularem em ambos os sentidos de marcha sem
qualquer problema, contendo por exemplo comandos
de tracção replicados para facilitar as operações da
tripulação. A sua utilização da linha do Vouga seria algo
absolutamente inédito.

A possibilidade de se fazer circular às arrecuas a E214
entre Sernada e Aveiro também ainda não foi a opção.
De facto, quando a tracção a vapor era usada em pleno
serviço comercial na CP, não era prática recorrente na
via estreita ver circular locomotivas às arrecuas, tirando
na linha da Póvoa com os serviços curtos da Trindade
à Senhora da Hora, ou com os serviços liderados
pelas locomotivas E140. Mas essa opção também não
seria hoje propriamente inédita em outras linhas, e
nomeadamente com as locomotivas E200. No ano de
1978 por exemplo, uma avaria na rotunda do Pocinho
obrigou à realização de alguns comboios na linha do
Sabor com as E200 invertidas.
Um dos problemas de fazer circular as E200 às
arrecuas prendia-se com a questão da eficácia do
areeiros, que não foram de facto desenhados para
actuarem com a locomotiva a circular às arrecuas.
E tirando as E140, não há mais nenhuma série de
locomotivas de via estreita que os tenham projectados
para ambos os sentidos de marcha. O que entre Sernada
e Aveiro poderia eventualmente ser um problema
principalmente no troço entre Valongo e Mouriscas do
Vouga, quando a linha sobe a 25 por mil, e em dias com
condições de aderência reduzida.
Para já, vamos aguardar impacientes pelas próximas
actividades com vapor no Vouga, previstas para o fim
de semana da Páscoa. Por essa altura deverá estar
também já em circulação a nova carruagem do Minho
e Douro.

A E214 perto de Eirol com o histórico de Aveiro a Sernada do Vouga em 23 de Fevereiro de 2020. © Ricardo M. Ferreira

Spotting

E214 chegando a Eirol em
22 de Fevereiro de 2020.
Ricardo M.Ferreira
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Vale do Vouga

a pérola perdida do território
Texto: João Cunha

A

recente “provocação” da CP e Câmara
Municipal de Águeda com a operação de
alguns comboios a vapor, com a fantástica
E214, teve como mérito maior acordar muita gente
para uma realidade praticamente única na Europa e
cujo potencial, muito embora difícil de concretizar, é
dos mais entusiasmantes do nosso país.
Depois da queda da rede do vale do Vouga, com a
amputação da sua linha principal rumo a Viseu, caiu
no esquecimento um contexto natural e ferroviário
que tornam esta linha num tesouro à espera de ser
reencontrado. A já conhecida ambição da CP e C.M.

Águeda de aumentarem a exposição da região a
reboque do turismo ferroviário está totalmente alinhada
com uma colecção de atributos raros e vastos, que se
revelam mesmo nos pontos mais improváveis.
Agradecendo a “provocação” que nos permitiu
tão bela experiência e tão belas imagens, revisito
propostas antigas, algumas para as quais contribuí, e
ponho em foco as características únicas que podem
permitir ao caminho de ferro, praticamente um século
depois, voltar a pôr no mapa toda uma região, tantas
vezes esquecida mas com tanto para oferecer.

Marcha do comboio histórico entre Aveiro e Sernada do Vouga. Julho 2017. © João Cunha
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Percursos singulares num contexto em transformação
A actual linha do Vouga, que liga Aveiro a Espinho,
não tem a espectacularidade da linha para Viseu, é
certo. Mas tem algumas singularidades e percorre
alguns territórios cujo interesse paisagístico, ambiental
e cultural é relevantíssimo.
Desde logo, ao ser a última via estreita do país,
constitui o único ponto para aproveitar o imenso espólio
funcional ou praticamente funcional que temos, que em
conjunto forma uma das colecções de material circulante
histórico a vapor e diesel do mais relevante de todo o
continente europeu.
A primeira singularidade, que constitui excepção ao
conjunto, será o troço de Espinho a Oliveira de Azeméis,
cujo foco de mobilidade se concentra no eixo apontado
a Porto e Gaia e que deve, tão cedo quanto possível, ser
plenamente reformado e
integrado na rede de via
larga dos suburbanos
do Porto. Da linha que
sobra, este troço é,
quanto a mim, aquele
que pode (e deve)
ficar fora do âmbito da
exploração turística da
linha do Vouga.

existirem planos para expandir esta linha para o interior
de Aveiro, cidade cujo dinamismo e importância social e
económica começam a justificar uma aposta em ferrovia
pesada para deslocações interiores.
A linha Aveiro – Águeda não é especialmente
interessante do ponto de vista paisagístico, mas tem ainda
assim a virtude de se cruzar com uma certa ruralidade
típica do centro e norte do país, onde rapidamente se
abandonam os prédios das cidades para se entrar pelas
hortas adentro dos nossos povoados dispersos. Pelo
meio há a competição com a estrada nacional 230,
factor de grande visibilidade para a linha e a ferrovia, o
cruzamento de Eirol e do rio Águeda e a doce acostagem
a Águeda, por entre montes e vales. Águeda tem uma
forte tradição gastronómica e de ligação ao seu rio,
sendo a cidade âncora (e sede de concelho) para uma

Na outra extremidade
da linha, a linha Aveiro –
Águeda pouco ganharia
com a sua conversão
a via larga, tendo em
conta não apenas o
padrão de mobilidade
do baixo Vouga, mas
O atravessamento do rio Vouga, em Sernada. Janeiro. 2020 © João Cunha
também a realidade da
operação ferroviária na
vasta colecção patrimonial, ambiental e de praias fluviais
linha do Norte: haverá sempre muito mais a ganhar em
cuja atractividade é óbvia mas talvez pouco visível. Tem
rebater em ligações cada vez mais frequentes no eixo
ainda uma forte tradição no artesanato e promove há
Coimbra – Porto, do que em separar tráfegos e fazer
alguns anos a obrigatória visita às ruas dos guardaalguns divergir para ou iniciar em Águeda. Assim, o
chuvas (quem fazem de guarda-sóis), uma imagem de
tema da bitola não tem relevância e pode até ajudar à
marca da cidade.
necessária renovação de via, com melhoria do traçado –
Depois de passarmos Águeda, a linha do Vouga
tal como nas origens do caminho de ferro se tornou mais
fácil construir a via em bitola estreita, a sua adequação a encontra um troço que faz jus à sua fama internacional,
velocidades compatíveis com um bom serviço de índole granjeada quando os comboios ainda chegavam a Viseu.
suburbano é bastante mais barata se for mantida a A dura rampa até Mourisca do Vouga, que é um plano
bitola estreita – o que aliás será ainda mais verdade se inclinado dos dois lados de Mourisca do Vouga, é uma
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provação dura e que garante o espectáculo da tracção
a vapor e diesel, mesmo para quem está longe de se
dedicar à ferrovia. É também o que permite ultrapassar a
cidade e embrenhar a linha num cenário absolutamente
espectacular, como o que se avista nas imediações
do apeadeiro de Aguieira, já em plena descida para
Macinhata do Vouga.
Depois de Macinhata, a linha corre perto do rio
Vouga, antes de o atravessar na famosíssima ponte
rodo-ferroviária de Sernada do Vouga, para encontrar o
depósito e o grande entroncamento do Vale do Vouga. O
espectáculo é garantido!
Na minha opinião, e após a beneficiação profunda
a que o troço Águeda – Aveiro deve ser sujeito, este
troço pode prestar um excelente serviço público sendo
mantido fundamentalmente como está, o que é um
chamariz imenso para o grande foco que aqui se pode
desenvolver – o turismo. Este é o troço de entrada

hoje CP, e instalações vastas o suficiente para resguardar
e expor colecções várias (de material circulante, mas
não só) que alcancem a abrangência que a importância
do antigo caminho de ferro atingiu. Dispõe de uma placa
giratória (incompreensivelmente desligada da rede,
algo a rever proximamente) também, onde facilmente
poderão ser adaptadas algumas posições expositivas,
por exemplo, para locomotivas a vapor. A variedade de
espaços ferroviários existentes no complexo, o que aliás
justificou a existência desta povoação durante décadas,
garante também múltiplas possibilidades de exploração,
por exemplo em apoio a outras actividades a congregar.
Nas imediações existe uma praia fluvial, condições para
pesca desportiva e área de refeições ao ar livre.

numa zona francamente deprimida, de onde importará
fundamentalmente arranjar opções para desencravar e
aumentar a notoriedade da região.

Sernada do Vouga pode valer como parte de um
programa ferroviário em proveniência de Aveiro ou do
Porto, mas também por si só – a proximidade com a A25
garante um posicionamento particularmente adequado
para alcançar públicos de outras regiões, que poderão
iniciar a exploração da região precisamente a partir do
seu epicentro.

Em Macinhata do Vouga existe um pequeno museu,
muito bem aproveitado e com honras de representação
teatral na recepção aos comboios históricos, mas é em
Sernada do Vouga que o “ouro” se exibe em todo o seu
esplendor. Além do percurso adicional ser extraordinário,
e hoje em dia não coberto pelo comboio histórico,
Sernada do Vouga alberga as oficinas do Vale do Vouga,

De Sernada do Vouga parte a secção mais fantástica
das que ainda estão em utilização (embora sem serviço
comercial) e que é a incrível rampa para Albergaria,
secção onde se incluem dois túneis e duas ferraduras,
que leva a linha a ser visível em três patamares distintos.
A recuperação deste troço para viagens comerciais,
acompanhada de algumas acções paisagísticas de

Comboio histórico de regresso a Aveiro, na rampa da Aguieira. Janeiro 2020. © João Cunha
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Histórico a vapor, subindo a rampa de Águeda. Janeiro 2020. © João Cunha

pormenor para reduzirem um pouco a vegetação
envolvente, podem permitir a esta zona ser um chamariz
internacional para as experiências da tracção a vapor,
especialmente posta à prova nesta zona.
De Albergaria em diante, a linha continua a atravessar
territórios de interesse embora em traçado mais
rectilíneo, e o troço pode ser fundamental para viabilizar
todo o potencial da zona do rio Vouga, ao permitir a
conexão directa dos passageiros vindos do Porto e de
Espinho – com ou sem adaptação de bitola – com a
realidade turística integrada que se pode ali desenvolver.
Como sonhar não paga imposto e nem todos os
sonhos são demasiado ambiciosos, poderá ficar em
suspenso a hipótese de recuperar o troço de Sernada
do Vouga a Paradela, da linha desactivada para Viseu,
um dos mais espectaculares do país e da Europa. 95%
do canal ferroviário foi conservado, como ciclopista
ou estrada (neste caso, não acessível a veículos de
emergência, por exemplo), o que facilitaria imenso a
reposição da via numa zona em que consecutivamente
se cola às margens selvagens do Vouga, passa o rio
Caima, o rio Mau e um túnel, antes de se precipitar por
cima do rio Vouga na famosa ponte do Poço de Santiago,

um dos locais em que a respiração se sustém durante
mais tempo perante o imenso quadro de grandiosidade.
A estação de Paradela, pouco mais à frente, podia ser
um terminal ajustado. Esta podia ser uma operação
ao estilo da que é realizada com muito sucesso em
Azpeitia, no país Basco, onde uma curta secção de linha
encerrada foi recuperada apenas para circulações de
foro museológico e turístico. Aqui, além de muito mais
espectacular, encontra ainda em Paradela uma simpática
vila com fortes conexões ao Rio Vouga, destacando-se
a antiga central eléctrica do Vouga, a ponte do Abade
Santiago e um sem número de perspectivas de cortar a
respiração sobre o vale, muito influenciado pela presença
próxima, a montante, de uma barragem.
Para além da coexistência com a ciclovia – que
pode com benefícios iniciar-se apenas em Paradela, em
complementaridade com o comboio – o ponto singular
a cuidar para uma hipotética reactivação é o da zona
da rotunda de acesso à A25, onde o canal ferroviário
foi eliminado, sendo certo que até aí algumas soluções
criativas podem permitir uma reactivação simples e
segura para operações mais pontuais como as que se
preconizam neste artigo.
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Secção Sernada - Paradela

A ponte de S.Tiago é um verdadeiro ícone da antiga linha que
ligava Sernada do Vouga até Viseu. O troço entre Sernada e
Paradela permitia ao passageiro visualizar uma das paisagens
mais espectaculares da rede ferroviária nacional.
Foto 1 , Ponte de S.Tiago. © José Sousa, 2017
Foto 2, Túnel da Carvoeira. © José Sousa, 2017
Foto 3, vista desde a Ponte de S.Tiago. © José Sousa, 2017
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Secção Sernada - Albergaria
Entre Albergaria e Sernada do Vouga a paisagem
não tem o encanto do troço encerrado entre
Sernada e Paradela, mas oferece outros
componentes, tal como o estado “selvagem” em
que a linha foi instalada e que se mantém até aos
dias de hoje.

Foto 1 , Túnel entre Albergaria e Sernada.
© José Sousa, 2011
Foto 2 , A linha no troço encerrado oferecia
paisagens magníficas. © Pedro André, 2011
Foto 3, Quilómetro 58, onde só passam
actualmente as marchas sem serviço comercial
e onde é evidente a falta de manutenção.
© Pedro André, 2017
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Uma colecção de material circulante de sonho
Por boas ou más razões – foi quase sempre pelas
piores razões – o parque de via estreita nacional teve
quase sempre médias de idades muito avançadas, com a
conservação de material circulante em serviço comercial
por muitas décadas. O mal de uns, à época, acabou por
ser o que trouxe até nós uma das colecções de material
circulante mais completas, mais representativas e mais
bem conservadas do mundo da tracção a vapor e da
tracção diesel, muito por culpa de Armando Ginestal
Machado, que emprestou o seu nome à Fundação
do Museu Nacional Ferroviário, que em tempos já
relativamente recentes não deixou de assegurar o
cuidado resguardo de todas as peças importantes.
Estes factos históricos trazem um potencial
incomensurável para que o comboio volte a ser, para todo
o vale do Vouga, um factor unificador e de atractividade
– até internacional. Com efeito, para além da sublime
locomotiva a vapor E214 que já circula, para além das
três carruagens de madeira e da locomotiva diesel 9004,
existe um grande parque de material circulante de via
estreita, quase todo perfeitamente identificável como da
maior relevância a nível mundial, cuja recuperação para
estado funcional pode ser extraordinariamente simples,
dada a boa conservação mecânica dos seus exemplares.
No capítulo das locomotivas de via estreita, estão
identificadas as locomotivas E97 (ex-Vale do Vouga, de

1910, e uma das últimas a circular), E113 (que, tal como
a E97, se encontra guardada em Sernada do Vouga),
E143 (circulava ainda nos anos 1980, na Livração) e E162
(que rodava com a E143 na linha do Tâmega), quaisquer
uma delas em excelente estado de conservação e que,
para locomotivas a vapor, são de recuperação bastante
fácil. A E162 é, como a E214, uma locomotiva articulada
de tipo Mallet, sendo as restantes capazes de abranger
os distintos conceitos que durante décadas percorreram
as nossas vias estreitas.
Para transportar passageiros existe também uma
ampla colecção de veículos capaz de gerar grande
interesse, mas também de disponibilizar capacidade
para a operação que se pode montar para maior
escala. No Tua, existem carruagens fabricadas em
Itália no início dos anos 1930, as primeiras carruagens
metálicas e de bogies que circularam na nossa via
estreita. Confortáveis, “vintage” e relativamente fáceis
de recuperar, são uma alternativa de maior capacidade
para a operação. Uma carruagem-furgão do mesmo tipo
que estava guardada em Sernada do Vouga começou
recentecemente a circular . Existem ainda mais uma
série de pequenas carruagens e até ambulâncias postais
cuja recuperação simples permitiria reforçar não apenas
o quadro museológico a valorizar na região do Vouga,
verdadeiro santuário da imensa história da via estreita
no nosso país, como até para integrar composições que
fossem acrescentando distintos
motivos e momentos de
interesse numa perspectiva de
continuidade para o projecto.

Manobras em Sernada do Vouga. Janeiro 2020. © João Cunha
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Mas não se esgota por aqui
a imensa colecção valorizável.
Seria perfeitamente possível
a recuperação de uma das
míticas automotoras a gasolina,
expostas em Macinhata do
Vouga,
para
curtíssimos
trajectos (dado o tipo de veículo,
não me parece viável almejar
a mais), por exemplo entre
os dois pólos museológicos –
Sernada e Macinhata. Existe
ainda a automotora Allan 9310,
totalmente revista e restaurada
em 2006, nas oficinas de
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A espantosa 9310, totalmente restaurada, numa rara saída para a estação, em 2009. © João Cunha

Guifões, e que desde então aguarda, em Sernada do
Vouga, que as vontades se ponham de acordo para a
utilização de um veículo de inegável classe e beleza,
datado de 1955. Na mesma linha, em Livração encontra-se a Nohab 9103, de 1949, restaurada na mesma
altura, veículo ainda mais pequeno e de construção
mais simples, adequando-se tal como a Allan a viagens
de grupos ou circulações em alturas de menor procura,
com baixíssimo custo operacional. Os dois veículos são,
além do mais, duas das mais relevantes automotoras
diesel de via estreita de todo o continente europeu. Em
Sernada do Vouga existe mesmo um atrelado Allan, que
pode servir para aumentar a capacidade da circulação
da automotora. No caso destas duas automotoras,
pertença do Museu Nacional Ferroviário, seria ainda
a oportunidade de justificar o relevante investimento
que a CP fez há mais de dez anos na sua recuperação
funcional, além de que a sua utilização dinâmica lhes
confere maior notoriedade e maiores possibilidades de
continuarem a ser mantidas no seu melhor e mais digno
estado de conservação.

A visão integradora
É perfeitamente viável pensar numa linha de via
estreita de Oliveira de Azeméis a Águeda, de cariz
fundamentalmente patrimonial e turístico, albergue de
serviço público mas também da mais importante e mais
bem preservada colecção de material circulante de via
estreita da Europa, com veículos que se contam entre
os mais importantes no seu segmento a nível mundial.
As actividades ferroviárias, que podem chegar a
Aveiro mesmo na hipótese da linha ser modernizada

e acelerada, devem ser a “cola” que possibilite manter
e potenciar a magnífica colecção, aproveitar toda a
dinâmica por explorar associada ao Rio Vouga, pôr
em evidência as tradições e heranças patrimoniais e
gastronómicas de toda esta região, dando a nacionais
e estrangeiros uma oferta turística diversa, baseada em
experiências sempre distintas, e para distintos níveis
económicos. Tudo isso cabe no Vale do Vouga, uma
das mais belas e selvagens regiões nacionais, que não
merece ser desfigurada nem desprezada, e que tem
neste imenso legado ferroviário a possibilidade de se
recentrar no país sem pôr em causa os atributos únicos,
e por vezes tão singelos, que reúne.
Claro está que, para viabilizar o que a “provocação”
inicial parece provar, ninguém pode faltar à chamada.
As empresas ferroviárias, o Museu Ferroviário, as
câmaras municipais e as muitas entidades privadas,
existentes ou a fundar, que suportem e promovam todas
as oportunidades de desenvolvimento económico que
um projecto aglutinador deste género necessariamente
gera.
Para lá da real necessidade de propôr experiências
para contrapor a um turismo massificado e indiferenciado
de que já sofremos, o coração do Vale do Vouga
possivelmente acabará por ficar ligado à rede suburbana
do Porto a norte, e muito provavelmente com uma
nova linha ferroviária nas suas proximidades, como se
observa no já público Plano Nacional de Infraestruturas
2030. Até estes astros, tipicamente mais resistentes,
parecem alinhar-se para possibilitar a exploração do
imenso potencial que há para libertar na região.
Quem ousa ficar de fora?
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Siderodromofilia
Opinião

A automotora ME 51, e a “irmã” ME 53
estão ambas no núcleo museológico
de Macinhata do Vouga. Uma delas
poderia fazer algumas viagens entre
este ponto e Sernada do Vouga, nem
que fosse apenas para exposição
móvel como aconteceu em Arco de
Baúlhe. © Pedro André , 2010

No dia 17 de Outubro de 2014 ocorreu
um momento histórico na secção
museológica de Arco de Baúlhe com
a colocação em funcionamento da
automotora ME 05 que fez as delicías
de todos aqueles que presenciaram
o momento. Porque não “copiar” o
momento com uma das automotoras
resguardadas em Macinhata do
Vouga?
© Valério Santos
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SO
potting
pinião

E214 saindo de Águeda a
caminho de Macinhata, 23
de Fevereiro de 2020
Ricardo M. Ferreira
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Associativismo

«Material ao Abandono na
Estação da Livração»
Texto e Fotografias: Movimento Cívico Pela Linha do Vouga ©
Como a maioria dos nossos seguidores sabe, o nosso movimento cívico foi criado
para lutar pelo futuro da Linha do Vouga e também para lutar pela salvaguarda da via
estreita no nosso país.
Nesse sentido, no dia 24 de Fevereiro de 2020, partimos à descoberta daquilo que resta do parque
oficinal de Livração (Caldas de Canaveses), referente à extinta Linha do Tâmega, encerrada em definitivo
no já longínquo ano de 2009.
Tal como se comprova pelas imagens captadas, ao chegarmos a este local, encontramos um autêntico
museu a céu aberto, num estado verdadeiramente lastimável, que chega a ser desrespeitoso e insultuoso
para com o passado e história desta linha férrea do norte do país.
Que a via estreita é o parente pobre do meio ferroviário português, já todos nós sabemos. No entanto, não
zelar pela preservação destas relíquias, é um verdadeiro atentado.
Desta forma, queremos assim apelar às entidades competentes para que reúnam esforços de modo a
que se possa salvar a maioria dos artefactos de via estreita presentes nestas imagens, sobretudo, as
carruagens de mercadorias, o vagão cisterna, a locomotiva a vapor E162 e as raras automotoras suecas
NOHAB 9100 (só existem duas - as que vemos nas imagens, completamente cobertas por graffitis e...
fezes de pombo!).
Quiçá algumas destas composições possam ser transferidas para a Linha do Vouga, de modo a aumentar
o espólio museológico de via estreita presente entre Sernada e Macinhata do Vouga
https://www.facebook.com/Pelalinhadovouga/
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Associativismo
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Spotting

Na próxima Trainspotter vamos iniciar uma
fascinante viagem pela rede via métrica dos
Caminhos de Ferro Réticos, no cantão dos Grisões,
Suíça.
João Cunha
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Estação Terminal

Loja & Publicações
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

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 primeiro volume de uma colecção sobre as
carruagens dos caminhos de ferro portugueses,
da autoria de Fernando Cunha Pedreira.
Esta obra inclui 61 desenhos, 70 fotografias
e 15 quadros, preenchendo ricamente um livro
de excepcional importância histórica.
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Este livro, da autoria de Nuno Silvério
Barrento, é um contributo imprescindível para
registar estes sistemas que foram fundamentais
para a modernização da circulação ferroviária
em Portugal, permitindo novos patamares
de segurança e de eficiência da rede,
particularmente nas grandes estações

Trainspotter Impressa

Estação Terminal

A revista abordou o Comboio Presidencial, a magnífica composição que serviu a
Presidentes da República e acabou depois partida e dividida pelo país, antes de ser
recuperada – alguns veículos quase a partir do zero.
Pertença do acervo do Museu Nacional Ferroviário e recuperado através de um
projeto que reuniu Museu Nacional Ferroviário e EMEF com fundos europeus da
região Centro, o Comboio Presidencial é hoje em dia a memória viva dos mais
selectos e especiais veículos ferroviários portugueses, sendo uma das pérolas da
colecção em exposição no interior do Museu, no Entroncamento.
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Depois de servir chefes de Estado e ministros,t
o comboio encontrou no seu restauro
também uma grande oportunidade de seo
abrir a novos mercados. De iniciativas
g
próprias do Museu até a projetos turísticos
como
o de refeições de luxo a bordo deste
e sDouro, o Comboio Presidencial mostra atributos
comboio enquanto se ladeia o Rio
para não ser apenas uma peça estática mas para ser uma memória viva de uma
página ilustre da história dos caminhos de ferro nacionais.
A edição, com 60 páginas a cores, contou com a colaboração de mais de dez autores

Na segunda edição consagramos a revista às míticas locomotivas 1960 da CP,
ainda em serviço por conta da Medrail no tráfego de mercadorias. As mais potentes
locomotivas diesel do país até à nova geração de locomotivas adquiridas por Takargo
e Comsa (as Euro 4000 da Vossloh) rubricaram prestações de relevo sobretudo na
zona Norte do país, contribuindo em primeiro lugar para uma atualização dramática
das operações na linha da Beira Alta pré-eletrificação.
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Vamos percorrer quase 40 anos de história de intensa atividade na geografia
ferroviária portuguesa, num volume pleno de belas fotografias e documentos da maior
relevância. Desde a definição da especificação técnica à sua aquisição, passando
pela “belle époque” na Beira Alta ou quase 20 anos dedicadas em exclusivo a alguns
dos mais impressionantes comboios de mercadorias do país.
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Para o primeiro número de 2017 escolhemos celebrar o legado das locomotivas
2500 e 2550 – as grandes construtoras do novo mundo das eletrificações 50Hz em
Portugal, sendo que a mais veterana das séries cumprirá em 2017 os 60 anos sobre
a sua introdução em serviço comercial. Em 1957 ainda não se imaginava que apenas
alguns anos depois, a partir de 1963, a Sorefame viria a realizar aquela que foi
provavelmente a mais singular das locomotivas portuguesas. Tecnicamente próximas
das suas irmãs mais velhas, as 2550 foram as primeiras do mundo com caixa em inox
canelado e foram um baluarte da indústria nacional.
Ao longo das páginas da revista vamos sistematizar o início da eletrificação
monofásica em Portugal e a sucessiva introdução em serviço das 35 locomotivas que
totalizaram as duas séries, que passaram por várias evoluções ao longo das cinco
décadas que se passearam pelos carris da rede ferroviária nacional. Não deixaremos
de olhar em detalhe para a sua longa carreira onde entraram as mais diversas e
excêntricas missões e, claro, aprofundando os aspectos técnicos destas pioneiras da
tração elétrica de frequência industrial.
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Início
A linha do Alentejo foi a primeira via ferroviária a Sul do Tejo e, durante muitos anos,
foi na realidade a linha do Sul – até à construção da então linha do Sado, encurtando
a viagem entre o Barreiro e a Funcheira. Esta via estruturante jogou importantes
cartadas no desenvolvimento das operações ferroviárias em Portugal e permitiu
irrigar o território sempre deprimido do Alentejo, onde ancoraram linhas e ramais que
durante décadas serviram praticamente todas as grandes vilas alentejanas.

o
d
ta

Pareceu-nos, desde o início, que a primeira edição consagrada a uma linha teria
de ser o Alentejo. O especial carisma desta linha está bem patente nas bucólicas
paisagens de amarelas planícies que atravessa e dos locais perfeitamente
surpreendentes onde se implantaram várias das suas estações – tantas e tantas
vezes muito longe dos centros populacionais. Longe do prestígio dos rápidos da linha
do Norte ou dos comboios internacionais da Beira Alta, a linha do Alentejo albergou
ainda assim circulações que ficam para sempre na história dos nossos caminhos de
ferro – desde logo a sua maior imagem de marca faz a nossa capa: como é possível
falar das fantásticas Nohab senão como símbolos deste tão belo Alentejo?
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Os comboios pendulares da série 4000 e ao serviço Alfa Pendular, serviço que em
1999 sucedeu aos míticos comboios ALFA entre Lisboa e Porto e que contribuíram e
contribuem para mudar por completo a face dos comboios de longo curso em Portugal.
A edição teve também o propósito de assinalar o importante momento para o serviço
e para a frota que lhe está dedicada e que passou por uma profunda renovação de
meio de vida, atualizando os seus interiores e aspecto exterior para mais 15 anos de
nobres prestações a 220 km/h.
Desta forma, o novo número trará muitas imagens e documentos sobre os primeiros
18 anos destes comboios abarcando a sua aquisição, colocação ao serviço e
exploração comercial. Com a colaboração da CP serão publicados dados fascinantes
sobre a sua operação, uma completa reportagem sobre a renovação de um destes
comboios e ainda uma viagem ao interior da UMAV, a oficina especial da EMEF para
a manutenção destes comboios com processos e tecnologia de ponta.

Este novo número marcou uma parceria entre Portugal Ferroviário e Revista TREN,
sendo este número monográfico publicado nas duas principais línguas ibéricas, por
marcas diferentes, resultado de um esforço conjunto para elaboração dos conteúdos
apresentados.
O número VI da coleção detalha a introdução das locomotivas 5600 da CP bem como
toda a sua carreira até 2017, com dezenas de fotografias de alta qualidade evocando
este aniversário especial.
Este número monográfico não pretende, contrariamente por exemplo ao número
das 2550 ou à preservação do estado de origem dos comboios pendulares, marcar
o ponto final das locomotivas mas antes fazer um balanço agora que já vão bem
adiantadas nas respetivas histórias.
É interessante perceber, com a agregação ibérica neste número, as inúmeras
diferenças operacionais existentes de um lado e de outro da fronteira, para o que
contribuem diferentes bitolas, diferentes eletrificações e, sobretudo, serviços muito
distintos. Ficará bem patente que o epíteto de locomotiva universal é mais meritório
nas locomotivas portuguesas e menos concreto no país vizinho.
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Editorial
Com preciosos contributos de arquivo histórico e algumas das mais belas fotografias
contemporâneas, este número foca-se na história da linha que ligou em tempos
Ermesinde com Barca d’Alva e que no presente atinge o Pocinho, numa fase em
que tanto se fala sobre novas fases de modernização e eletrificação de parte do seu
trajeto.
Além da história, retratamos as suas estações com todo o detalhe, com destaque
para as estações mais importantes da linha, onde entroncavam por exemplo as
diversas vias estreitas desta região. Além da infraestrutura, os comboios nunca
faltarão à chamada, acompanhados das majestosas paisagens durienses que tão
belos quadros proporcionam. Afinal, o Douro é hoje em dia a linha-estrela da nossa
rede ferroviária, depois de anos de sérias ameaças à sua continuidade. Valeu a pena
persistir!

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 exploramos 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.

Com a proposta e a contribuição maioritária de David Clough, um dos maiores
fãs das inglesas Class 50 e das nossas 1800, uma edição consagrada às incríveis
locomotivas English Electric de 2700 cavalos, que celebraram o seu 50º aniversário.
As poderosas locomotivas diesel de fabrico inglês, as únicas alguma vez aptas a 140
km/h no nosso país, desempenharam um importante papel no corredor internacional
da Beira Alta, mas foi no Sul do país que acabaram por escrever as suas melhores
páginas de história, onde acumularam prestações de excepção e uma vitalidade que
lhes valeu um estatuto lendário nos nossos caminhos de ferro.
Com uma longevidade que superou claramente as suas irmãs inglesas (as Class
50), de que descendem quase directamente, as 1800 acabaram por cessar serviço
no início do novo milénio. Do lote de dez locomotivas, sobreviveu a locomotiva 1805,
actualmente pertença do Museu Nacional Ferroviário e que aguarda revisão para
voltar aos carris.
Este número abarca toda a carreira das locomotivas, desde a especificação técnica
e objectivos da compra até à retirada de serviço, destacando-se as características
técnicas e funcionamento das locomotivas, a “carreira” muito particular que tiveram
ao serviço de comboios especiais do grupo PTG e ainda um artigo do Museu Nacional
Ferroviário sobre a 1805.
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Início
Este número é consagrado às locomotivas Euro 4000 – locomotivas diesel de elevada
potência e que mudaram por completo o panamora nacional – e ibérico – do transporte
de mercadorias, coincidindo com a liberalização do mercado e o aparecimento do
primeiro operador privado de transporte de mercadorias, a Takargo. Esta edição assinala,
simultaneamente, cerca de 10 anos de serviço destas impressionantes locomotivas e
também cerca de 10 anos de existência da Takargo, do grupo Mota Engil.
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Para mais uma edição muito especial, contamos não apenas com os habituais
colaboradores mas acrescentamos ainda a ajuda de muitos aficionados ibéricos que nos
ajudaram a retratar estas locomotivas por todos os cantos da península. Além destas
colaborações, contámos com a inexcedível disponibilidade e simpatia da Takargo, que
nos permitiu traçar com muito mais precisão e interesse a carreira destas locomotivas
e o próprio percurso da empresa. Falámos com maquinistas, acedemos a estatísticas
com grande interesse e acompanhámos um comboio de mercadorias da empresa, para
melhor rechear o décimo número impresso da Trainspotter.
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O epílogo da trilogia da linha do Douro! Provavelmente nunca antes alguém se
debruçou tão a fundo sobre a mais fantástica linha ferroviária do nosso país e com o
terceiro volume a Trainspotter impressa fecha o ciclo e termina a apresentação dos
principais aspectos da linha que liga o Porto ao Pocinho, e que em tempos seguia
para a fronteira espanhola.
No imenso e variado leque de material circulante que percorreu e percorre esta linha
fazemos um merecídissimo destaque às carruagens Schindler que, ao longo dos
últimos 70 anos, foram presença sempre assídua nas margens do Douro.
Além do material circulante, fechamos o ciclo da infraestrutura abordando os cais de
mercadorias e ramais particulares instalados ao longo da linha, aspectos singulares
de sinalização, alguns aspectos azulejares e abordamos ainda as renovações na
zona urbana, com particular destaque para a recente renovação da linha entre Caíde
e Marco de Canaveses. Esta trilogia fecha com uma reflexão sobre o futuro do troço
encerrado, entre Pocinho e Barca d’Alva.
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