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Editorial
O mês de Janeiro ficou marcado pela retirada de serviço das locomotivas 2600, que já efectuavam apenas 
serviços de mercadorias após mais de três décadas de leais e nobres serviços de passageiros. Chega ao fim 
uma história que começou em 1974, quando em tempos revolucionários para o país chegaram a Portugal 
estas locomotivas de estética singular e performances até então totalmente fora do alcance dos nossos 
caminhos de ferro.

Compradas para aproximar Lisboa e Porto, as 2600 fixaram-se 
neste eixo até 2007, altura em que a subida da velocidade dos 
Intercidades desta ligação para 200 km/h lhes retirou espaço, 
ao mesmo tempo que o fulgor do transporte de mercadorias 
lhes abriu novos horizontes.

Porém, a racionalização de custos promovida na CP Carga 
ditou o afastamento destas locomotivas que, naturalmente, 
apresentam um custo de manutenção superior às das 

locomotivas mais recentes. Para mim, estas foram locomotivas muito especiais. Desde pequeno foram para 
mim como para muitos a imagem de marca do caminho de ferro português, encabeçando aquelas vistosas 
carruagens inox que asseguravam os Alfas para o Porto, num tempo fantástico de três horas, se tivermos 
em conta que na época a velocidade máxima na linha do Norte era de 140 km/h e que em muitos troços os 
afrouxamentos se multiplicavam. São as 2600 a razão da minha paixão pelos caminhos de ferro, e o facto 
de terem agora deixado o serviço constitui para mim, evidentemente, uma infeliz notícia.

Tive a oportunidade de em colaboração com a CP Carga realizar uma reportagem a bordo de um comboio 
Leixões - Louriçal, uma pequena parte da qual é apresentada aos leitores nesta edição. Além desta, perdi a 
conta aos quilómetros, às horas e ao dinheiro que gastei para ver estas locomotivas nos seus mais variados 
serviços, desde comboios especiais do Euro2004 até às impressionantes 1600 toneladas de cimento dos 
comboios Souselas - Cimpor que efectuaram até ao início de Janeiro de 2011.

A revolução ferroviária trazida por estas locomotivas abriu portas a um caminho de ferro que luta e 
lutava contra o declínio, mas que encontrou nos seus eixos mais densamente povoados um caminho 
para triunfar: o da velocidade! Tecnologicamente, a grande revolução chegou nos seus dois bogies 
monomotores, equipados com uma birredução mecânica que lhes assegura sem contestação o lugar de 
únicas locomotivas verdadeiramente polivalentes em Portugal, podendo com a mesma facilidade rebocar 
comboios de passageiros a 160 km/h e pesados comboios de mercadorias a 100 km/h, alterando apenas a 
desmultiplicação da transmissão de força aos rodados.

Passados quase 37 anos da chegada da 2601 a Portugal, e apenas 22 anos depois da entrada ao serviço 
da última unidade (a 2629), é tempo de dizer, pelo menos, até já. Para já estão de reserva, para o caso do 
aumento do tráfego de mercadorias motivar a sua reutilização. Certo é que já me deixam a mim muitas 
saudades, e parte do charme que os caminhos de ferro tinham para mim morreu no mês passado. O futuro 
assim o obriga... espero que valha a pena!

João Cunha
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rEFEr LANÇA DIrECTÓrIO PArA 2012
A refer publicou já no seu site oficial o directório da rede ferroviária nacional 
para 2012, que estipula as condições de acesso e operação na rede para o serviço 
horário de 2012, que se inicia em meados de Dezembro deste ano. O grande 
destaque vai para a quase total ausência de investimentos na rede ferroviária, 
estando previstas quase em exclusivo operações de manutenção corrente, como 
a substituição de carris e travessas um pouco por todo o território.

ENgATES mAIS rESISTENTES Em INSTALAÇãO
A partir deste mês, passa a existir um novo limite para a resistência de engates 
de tensor reforçados, em instalação nos vagões Uaoos e nas locomotivas 4700. 
Com uma resistência de 1500 kN ao invés dos 1000 kN mais habituais, estarão 
autorizados, em composições homogéneas, a cargas 1,58 vezes superiores aos 
engates normais.

Em princípio esta novidade condenará em definitivo o uso de engates semi-au-
tomáticos Atlas no país, actualmente reservados aos comboios Tejo Energia.

© João Cunha

© João Cunha

mArVãO E LEIXÕES SEm COmBOIOS DE PASSAgEIrOS
Como já tinha sido antecipado, no dia 1 de Fevereiro cessou o serviço ferroviário 
de transporte de passageiros no ramal de Cáceres e na linha de Leixões. Na linha 
de Leixões o serviço urbano nunca se afirmou nos moldes em que foi implemen-
tado, e no ramal de Cáceres a escassíssima procura foi uma constante das últimas 
décadas.

Na fronteira de marvão actualmente sobram apenas os comboios Lisboa - ma-
drid, quer de passageiros quer de mercadorias.

© João Cunha

Notícias

©André Lourenço

© Gonçalo Ribera 

NOVO ESqUEmA DE PINTUrA NAS 2240
 
Contam-se já duas as 2240 que possuem nova cara. Tratam-se das UTE números 
2241 e 2244 e prevê-se que toda a série venha a receber o mesmo esquema de 
pintura. A cor escolhida foi mais uma vez o amarelo, que vem em seguimento da 
escolha da cor do recente material adquirido a Espanha. O amarelo parece ser 
o esquema que melhor se sucedeu na CP nas últimas décadas, nomeadamente 
nos urbanos do Porto, onde começou.

ENSAIOS Em múLTIPLA DOS 592
 
As recentes experiências nos Ir do douro com os 592 verificaram que era impos-
sível manter um serviço de qualidade sem composições em unidade múltipla. Os 
592 oferecem ainda menos lugares disponíveis que as 0600 e a elevada afluência 
de passageiros em certos serviços obrigam a múltiplas. Foi nesse sentido que na 
segunda semana de Janeiro se realizaram marchas de ensaios com 592 em Um 
entre o Porto e Oliveira do Bairro, a fim de se obter a pretendida homologação 
dos 592 em Um.
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Actualidades
Descarrilamento na linha do Douro
 
Foi pelas 17h do dia 05 de Janeiro, que a automoto-
ra 592-042 que efectuava o Ir 871 entre a régua e o 
Pocinho, registou um descarrilamento após um des-
moronamento de terras entre Freixo de Numão e o 
Pocinho. A circulação ferroviária foi interrompida entre 
aquelas duas estações, tendo a CP assegurado serviço 
rodoviário de substituição apenas nos dois primeiros 
dias. Nos dias seguintes, até a circulação ter sido resta-
belecida no dia 11, essa alternativa foi posta de lado e 
os passageiros que pretendiam seguir até àquela última 
estação teriam de encontrar alternativas.  

É o primeiro registo de acidente em Portugal com as re-
centes automotoras espanholas. A automotora sofreu 
anomalias significativas que a obrigaram a seguir até às 
oficinas.

Com a automotora acidentada e outros factores que 
não se confirmaram, a CP tem recorrido a automotoras 
a série 0450 da linha do minho para substituir os 592 
que se ausentaram. Na linha do minho são as 0600 que 
têm ocupado o lugar deixado pelas 0450. 592 na estação da Livração © Carlos Pinto

Automotoras 450 no Algarve
Chegou no inicio do mês de Janeiro a 
primeira 450 ao Algarve. A introdução 
das automotoras 592 nas linhas do 
minho e Douro, veio possibilitar a lib-
ertação para o Algarve deste material 
climatizado, que já desde há longa data 
serve a CP.

A primeira unidade a chegar foi a 464, 
que de imediato se encarregou da re-
alização de marchas de formação. A 
primeira delas verificou-se a dia 07 
entre Faro e VrSA. Pouco dias depois, 
também já a 468 se encontrava em es-
paço algarvio.

No dia 15 de Janeiro é também regis-
tado o primeiro serviço comercial das 
450 no Algarve. Tratou-se do regional 
5713 entre Faro e VrSA, também ele 
realizado pela 464.

quando o parque dos 592 se encontrar 
completo, prevê-se que o parque das 
450 se distribua em nove para o Al-
garve, oito para o Oeste e as restantes 

para o Alentejo, pondo também fim 
a uma temporada de 0350 em terras 
alentejanas. As 0600 que agora saem 
do Algarve são entregues à CP Frota. 

Actualmente é a 467 que se encontra 
em Faro para formação, e sempre que 
necessário e se reunem condições para 
tal, é chamada para a realização de 
serviço comercial.

464 na estação de Faro © Pedro André
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Actualidades

É normalmente no final de Janeiro, que 
o grupo de Britânico PTg se aventura 
a Portugal, correndo trilhos de norte 
a sul, com composições raramente vis-
tas. A tradição assim o indica e uma vez 
mais o PTG regressa a Portugal entre os 
dias 04 e 07 de Fevereiro.

Na sexta-feira dia 04, está previsto uma 
ida ao porto de Aveiro. A verificar-se, 
será a primeira vez que o PTg visita o 
ramal. O comboio será composto por 
duas Sorefames de 2ª e uma Sore-
fame de 1ª/Bar com a 1413 à cabeça. 
Partirá do Porto Campanhã às 9 horas 
seguindo até Cacia, onde entrará no 
respectivo ramal do porto. Inverte e 

regressa a Cacia. De seguida desce até 
ao Entroncamento, tudo com a mesma 
máquina. No Entroncamento, na opção 
entusiasta está prevista visita ao com-
plexo ferroviário do Entroncamento e 
ao museu Nacional Ferroviário. Ao fim 
do dia, o mesmo comboio segue para a 
cidade dos templários. 

No Sábado dia 05, está prevista saída de 
Tomar em direcção ao ramal do Pego,  
com top e tail entre 1550 e a 1413. 
Depois o comboio regressa ao Entron-
camento e segue para sul, via linha de 
Vendas Novas com 1550. No Poceirão 
está prevista troca de locomotivas - 
outra 1550 e uma 1900 vão deliciar 

novamente num top e tail. O comboio 
irá a Praias do Sado e posteriormente 
rumará para Ermidas-Sado a caminho 
de Sines, onde termina o dia.

No domingo, sobe até à estação da 
Funcheira, via concordância de Ermi-
das. O comboio inverte na própria es-
tação e segue para Neves Corvo. O top 
e tail ainda formado desde o Poceirão 
permite que não sejam necessárias 
inversões de locomotivas. Volta-se ao 
Poceirão via concordância da Funchei-
ra, onde se vai trocar novamente para 
a 1550 que veio do Entroncamento. O 
regresso ao Entroncamento é realizado 
por Lisboa sobre a ponte 25 de Abril e 
o dia só termina em Tomar.

No último dia, o comboio é liderado no-
vamente pela 1413 e de Tomar rumar-
se-á para a linha do Leste até Torre das 
Vargens e seguidamente para o ramal 
de Cáceres até marvão Beirã. regresso 
ao Entroncamento, onde a mesma Eng-
lish Electric encaminhará o comboio 
com destino final o Porto. Damos nota 
que é possível que a 1805, que se en-
contra neste momento a ser pintada 
em Contumil, venha, a par com a 1413, 
a ser incorporada no comboio entre o 
Entroncamento, marvão e o Entronca-
mento.

PTG de 2010 na linha do Minho © Ricardo Ferreira

PTG - More Sines of the times

A notícia tem tanto de inesperado como 
de relevante, e representa um momen-
to importante da história do caminho 
de ferro em Portugal. A CP Carga decid-
iu retirar as locomotivas 2600 de circu-
lação no final de Janeiro, na sequência 
de uma reestruturação interna que tem 
como objectivo aumentar a eficiência 
da sua operação.

Penalizadas por um aluguer à CP Frota 
bastante mais caro do que as locomo-
tivas mais recentes, e com uma taxa 
de manutenção também elevada, a 
CP Carga decidiu reorganizar os seus 
serviços de modo a aproveitar ao máx-
imo as locomotivas 4700 e 5600 que 
tem à disposição, abdicando assim dos 
elevados encargos que a utilização das 
2600 representava até aqui.Locomotiva 2603 no IC 511 Lisboa - guarda - © João Cunha

Locomotivas 2600 saem
de serviço
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Depois de no último trimestre de 2010 
terem sido entregues pela CP Longo 
Curso, agora é a vez da CP Carga tam-
bém dispensar os serviços destas loco-
motivas que iniciaram serviço no nosso 
país no ano de 1974.

As locomotivas 2601-2612 e 2621-2629 
são resultado de uma encomenda feita 
em três momentos distintos, tendo as 
duas primeiras encomendas sido ent-
regues na sequência uma da outra.

As locomotivas da primeira série foram 
montadas pela Alsthom, na sua famosa 
fábrica de Belfort, na região Oeste de 
França. Já a segunda série, recebida en-
tre 1987 e 1989, foi produzida sob licen-
ça pela Sorefame, nas suas instalações 
da Amadora. Apesar da distância tem-
poral que separou a entrega das duas 
séries, as duas são praticamente idênti-
cas, havendo apenas a destacar actual-
mente faróis centrais de maior potên-
cia nas locomotivas da segunda série, 
além de uma diferença na medição do 
óleo dos carters das locomotivas, que 
na primeira série é feita através de um 
óculo instalado de origem, e na segun-
da série através de uma vareta.

Primeiras locomotivas portuguesas eq-
uipadas com o freio electro-pneumáti-
co e por isso aptas a comboios de 
velocidades elevadas (160 km/h), as 
2600 desde sempre ocuparam lugar de 
destaque na frota da CP, prestigiando 
os comboios Lisboa - Porto que com 
elas desceram pela primeira vez até à 
barreira psicológica das três horas de 
viagem.

Equipadas com bogies monotores e 
com birredução, estas locomotivas 
destacaram-se por cumprirem com 
eficácia idêntica serviços rápidos à 
cabeça de comboios de passageiros no-
bres e serviços pesados no tráfego de 
mercadorias.

A sua carreira foi em 1999 totalmente 
dedicada ao transporte de passageiros 
na sequência da divisão da CP em uni-
dades de negócios, ficando nessa altura 
afectas à UVIr - Unidade de Viagens In-
terurbanas e regionais, hoje CP Longo 
Curso e CP Regional.

Esse período foi depois interrompido 
em 2007, quando os Intercidades entre 
Lisboa e Porto passaram a ser traçados 
com uma velocidade máxima de 200 
km/h, e fazendo por isso uso exclusivo 
das locomotivas 5600. Foram nessa al-
tura disponibilizadas gradualmente 10 
locomotivas 2600, que logo a partir de 
2006 começaram a ser equipadas com 
comando múltiplo.

Ao cabo de mais de 35 anos de serviço 
para as locomotivas da primeira série, 
e de apenas 22 anos para as locomo-
tivas mais recentes, constata-se que as 
2600 são para já recordistas absolutas 
de quilometragens percorridas durante 
a carreira. Várias unidades passaram 
os seis milhões de quilómetros, marca 
única na história dos nossos caminhos 
de ferro e verdadeiramente assinalável 
num país cuja rede electrificada ainda 

Locomotiva 2621 com um comboio de Areia Entroncamento - Loulé - © João Cunha
há 15 anos se resumia praticamente ao 
percurso Lisboa - Porto.

As locomotivas da segunda série per-
correram muito menos quilómetros, 
como seria de esperar, mas ainda assim 
percorreram todas mais de três mil-
hões de quilómetros.

O futuro agora é incerto, mas cerca 
de metade do parque deve continuar 
a ser mantido em ordem de funciona-
mento para retomar serviço no futuro, 
algo que a CP considera muito provável 
vir a acontecer. relembremos que a 
CP Carga prevê aumentar bastante os 
seus tráfegos em 2011, e está a rece-
ber 400 novos vagões. Somando tudo 
isto a novas electrificações (como a 
Beira Baixa), teremos ainda nova vida 
no futuro destes monstros sagrados da 
nossa ferrovia?

Desta forma, em Abril de 2007 as 
primeiras unidades foram afectas à 
CP Carga, iniciando assim um novo 
capítulo na tracção de comboios de 
mercadorias. Além das 10 locomotivas 
equipadas com comando múltiplo, a 
CP Carga chegou a ter a seu cargo as 
locomotivas 2621, 2622, 2628 e 2629, 
todas elas sem comando múltiplo e 
usadas apenas em tracção simples.

Apesar do crescimento do tráfego de 
mercadorias e da redução do parque 
de 5600 disponível na CP Carga (e con-
sequente eliminação das 2600 na CP 
Longo Curso), os altos custos de utiliza-
ção da série condenaram-nas a um fim 
prematuro, e aconselharam a CP Carga 
a optimizar a carga e horários dos seus 
comboios de modo a utilizar pratica-
mente só o seu parque consequente 
de locomotivas 4700.

Actualidades
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Os dezassete quilómetros da antiga 
linha ferroviária internacional que 
separava Fregeneda de Barca d’Alva 
são de uma beleza inigualável. São 
vinte túneis e treze pontes metálicas, 
cravadas numa natureza perdida, que 
cortam a respiração ao aventureiro 
mais desprevenido. 

O percurso era um sonho há muito 
por realizar, apreciando uma obra fan-
tástica da engenharia do século XIX. 
A obra, toda financiada pelos Portu-
gueses, demorou cinco anos a ser 
construída, perfurando montanhas, 
ultrapassando precipícios e rompendo 
as encostas. Houve dezenas de mortes 
e banca rota, tudo para não afastar o 
Porto do resto da Europa. Foi a 09 de 
Dezembro de 1887 que viu passar o 
primeiro comboio.

E foi no passado mês de Setembro, que 
diversas pessoas de diferentes pontos 
da península ibérica, fascinadas pelo 

trajecto, se decidem juntar para desfr-
utar de uma das mais belas paisagens 
perdidas da península ibérica.

Tudo começou bem cedo, numa 
madrugada de Sábado, quando do 
Porto, alguns membros da AVAFEr se 
juntam em direcção ao douro interna-
cional.

As estrelas brilham, adivinhando um 
dia repleto de sol e boa disposição.

Barca d’Alva à vista já com o sol bem 
erguido! As vinhas espalham um sor-
riso verdejante à nossa passagem, as 
colinas emergem como se fossem de-
senhadas. Hora para se abastecer, o 
percurso é exigente e isolado, pelo que 
líquidos e comida não podem faltar. 

De automóvel subimos agora para Fre-
geneda, é de lá para cá que o trajecto 
se torna mais fácil - Fregeneda encon-
tra-se a 483 metros e Barca d’Alva a 
145 metros de altitude. Ao longe já 

se avista o vale por onde carris ferru-
gentos se escondem do vento. A el-
egante e histórica vila de Fregeneda 
surge, bem no alto da montanha e dois 
quilómetros a seguir, o cruzamento 
para a estação de Fregeneda - nada 
faz adivinhar que tal atalho, assumida-
mente para gado, se dirige a tal esta-
ção fronteiriça. 

A estação surge, esquecida e aban-
donada, escondida num local remoto. 
Como a estação, todos os edifícios à 
volta apresentam-se em ruínas. E ali já 
se encontram os restantes colegas que 
vieram de diversas partes Espanholas. 
Alguns trocam os primeiros contactos 
e experiências, há quem tenha feito 
mais de 500 quilómetros para estar 
aqui presente.

Antes de se iniciar a caminhada pro-
priamente estabelecida, altura para 
visitar uma ponte metálica que merece 
também um devido destaque. Está a 

Boca do túnel número 6 © ricardo Ferreira                                                         Ferrobus em Fregeneda em 1977 - www.drehscheibe-foren.de © Werner 

A rota dos túneis
Fregeneda - Barca d’Alva

1ª Parte

por Ricardo Ferreira
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sensivelmente 600 metros da estação, 
entre Fregeneda e Hinojosa del Duero. 
Tem 168 metros, possuindo  três impo-
nentes pilares, e transpõe a ribeira de 
Froya. Daqui avistam-se as montanhas 
do douro internacional e um horizon-
te árido para onde segue a linha, em 
direcção a Fuente de San Esteban. A 
máquina procura a melhor foto e re-
gressa-se à estação de Fregeneda.

A estação tinha rotunda, três linhas 
de cruzamento e duas de cais. Hoje é 
fria e húmida. O local é ermo e triste. 
O seu aspecto envelhecido remonta 
para recordações do passado aqui pre-
sentes. Aquelas portas não enganam. 
Por aqui passaram os famosos Ferro-
buses, que ligavam Salamanca a Barca 
d’Alva. As rolls royce série 400, que 
ligavam o Porto a Salamanca em oito 
horas, deixaram também  aqui marcas 
presentes no triste rosto da estação. 
Antes disso, as 030 Espanholas eram 
também por aqui muito frequentes, 
com ou sem passageiros. A água que 
nasce da rocha refrescam um olhar 
aos antigos Chevrolet.

Imaginação não falta, aos mais aten-
tos. Para os mais distraídos é difícil de 

imaginar algo diferente do aspecto en-
velhecido. Os comboios já cá não pas-
sam desde 1985!

É preciso não perder tempo, a Barca 
d’Alva já só chegamos ao final da tarde. 
As três dezenas de pessoas que se jun-
taram preparam agora a caminhada. 
Água, farnel, chapéu, calções ou não, 

botas ou ténis, equipamento de ima-
gem, lanterna. Tudo elementos indis-
pensáveis para os dezassete quilómet-
ros que se adivinham. 

Um sinal em Fregeneda proíbe e avisa 
para os perigos evidentes nas pontes 
que iremos encontrar. mas será isso 
motivo para deixar de valorizar uma 

Ponte sobre a ribeira de Froya © Ricardo Ferreira

Estação de Fregeneda © Ricardo Ferreira
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obra única da engenharia do século 
XIX, onde dezenas de trabalhadores  
perderam a vida?

São 10.35h. Do Pk 61 saímos em di-
recção a Barca d’Alva. 

A dresine, que em tempos subia e des-
cia a zona, deixou de o fazer. A natureza 
tratou de assumir o seu papel. Logo a 
seguir às agulhas de Fregeneda, a lin-
ha inflecte à direita e surge o primeiro 
túnel. Todos os túneis estão numerados 
com uma placa. Esta indica-nos que se 
trata do primeiro dos vinte túneis - é o 
mais longo de todo o trajecto. Apesar 
dos seus 1594 metros, logo à entrada 
é possível destacar a pequena luz da 
saída no fundo. Com lanterna caminha-
se agora com rostos expressivos sobre 
uma obscuridade eminente. A luzinha 
demora a ganhar tamanho. Segue-se 
um barulho anormal, são morcegos! 
Comenta quem já por aqui passou, que 
neste túnel não esperavam encontrar 
tais mamíferos. Tenta-se obter a mel-
hor foto, mas em condições tão adver-
sas e com receio de levar com algum na 
cara, é complicado focar o pobre ani-
mal. A saída aparece e centenas deles 
escapam também pela mesma.

Estão 25 graus. Há muita vegetação 
que se apoderou da via e surge um 
pequeno pontão metálico sobre o rio 
Pingallo. Os dejectos presentes na via 
oxidada adivinham a presença de gado 
bravio. Agora caminha-se pelo vale da 
ribeira de morgaez, que desce para su-

doeste à procura do rio Águeda. O vale 
é agreste, mas deslumbrante. Além da 
via, mais nada se avista que tenha tido 
a intervenção humana.

São curvas e contracurvas, grande 
parte delas com carril 32,5 kg/m, as-
sente em travessas de madeira supor-
tadas por calhaus, que no passado não 
permitiam em nenhum local ultrapas-
sar os 40 km/h.

Segue-se o segundo túnel com menos 
de 50 metros. A paisagem continua 
sempre igual… só para quem estiver 
distraído! Uma foto aqui outra acolá, 
continuamos perdidos num paraíso 
esquecido.

Mais adiante o terceiro túnel. São 422 

metros em curva de raio 300 metros. 
Tal como a maioria que vamos encon-
trar, este é também cravado em rocha 
- quem sabe se até foi aberto à “pá e 
pica”. Há contudo um aspecto que o 
destaca - é conhecido como túnel dos 
morcegos - uma colónia deles perman-
ece aqui há vários anos. Logo à entra-
da já se fazem ouvir e metros a seguir, 
já nos situamos sem qualquer ponto 
de referência em repleta escuridão. As 
lanternas ajudam, mas já socalcamos 
excrementos de morcego que chegam 
a cobrir os carris, acompanhados pelo 
seu ruído característico, sempre com 
cara rebaixada. É uma obra da natur-
eza, que nem tão pouco estamos acos

Vale da ribeira de Morgaez © Ricardo Ferreira

Perspectiva possível dos morcegos no túnel 1 © ricardo Ferreira Fregeneda em 1968 - www.geoff-plumb.fotopic.net © geoff Plumb
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tumados a ver, ouvir e sentir.

Logo à saída damos cara com um rio 
que dá nome ao vale, Águeda, que 
nos vai acompanhar sempre até Bar-
ca d’Alva. Do outro lado é Portugal 
e seguimos agora em direcção a no-
roeste. Logo à frente ao Pk 65.9, surge 
a primeira grande ponte do trajecto, 
Puente Arroyo Morgado com 105 met-
ros e assente sobre dois pilares. Alguns 
indecisos tentam ganhar audácia, mas 
ninguém se deixa para trás. Esta é das 
que ainda se apresenta em melhor es-
tado de conservação. O passadiço em 
madeira é uma boa opção, mas nunca 
fiar. quem pretender pode também 
desviar-se pela montanha. 

Surge agora o túnel número quatro, 
encravado sobre penedos e com 84 
metros. A boca norte do túnel suporta 
a ponte metálica seguinte, Pollo ru-
bio, com 113 metros e suportada por 
três pilares. Este conjunto ponte-túnel 
é dos mais majestosos do trajecto. A 
perspectiva norte é lindíssima, uma 
ponte encravada num manto de rocha 
acidentado, proporcionando fotogra-

fias assombrosas. Esta ponte é tam-
bém uma das mais altas, não deixando 
de despertar algumas vertigens nos 
menos corajosos. A barra de ferro é a 
melhor opção, mas alguns optam por 

atravessar pelo passadiço de madeira, 
outros até pelo próprio carril. Seguir 
pela montanha implica uma volta radi-
cal. Como se verifica em grande parte 

Ponte de Pollo Rubio © Ricardo Ferreira

Ponte Arroyo morgado, atrás o vale do Águeda © ricardo Ferreira
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Vista do túnel número seis, vale do Águeda e ponte de Pollo rubio © ricardo Ferreira

das pontes metálicas, por baixo existe 
também outro passadiço, de acesso 
impossível. É difícil de imaginar o quão 
difícil foi para aqueles homens do pas-
sado terem chegado até aqui! 

Vista para o Águeda da ponte de Pollo Rubio © Ricardo Ferreira

O belo Águeda lá em baixo corre ainda 
lento e curto. São 12.24h e prossegui-
mos. Em alguns locais são visiveis 
enormes muros, construídos para 
suportar a via. 

Uns metros à frente o quinto túnel do 
trajecto, com 77 metros. Da saída deste 
para o túnel número seis são menos de 
100 metros, sem qualquer vista pos-
sível para o vale. Este último apresenta 
358 metros e sensivelmente a meio 
dele, existe uma pequena escapatória 
que nos proporciona uma das mais es-
pantosas vistas para o vale do Águeda. 
Daqui é possível vislumbrar a ponte 
que ainda transpusemos atrás, encra-
vada no túnel. 

Aqui, há felicidade esculpida no ros-
to de quem voa com desejo. Há um 
silêncio, que nem sequer o Águeda se 
ousa tirar. Um horizonte sublime que 
nenhuma pintura detém a ousadia de 
descrever. São pomares de léguas e lé-
guas de retalhos que só a força ajudou 
a vencer. 

É aqui no interior do túnel número seis, 
com este extraordinário panorama, que 
perduramos até uma segunda parte!
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De Leixões ao Louriçal com as 2600

Em colaboração com a CP Carga, e 
com o Rui Ribeiro do excelente site 
Webrails.tv, foi possível fazer uma re-
portagem retratando um dos últimos 
serviços a cargo das locomotivas 2600: 
o transporte de madeira do Uruguai 
que é trazida de barco até Leixões, 
e com destino à fábrica da Celbi, na 
Figueira da Foz. O transporte entre o 
porto de Leixões e a fábrica é feito por 
comboio, com uma múltipla de 2600 a 
assegurar o percurso até à estação do 
Louriçal.

Em Leixões, o senhor Loureiro da CP 
Carga recebeu-nos amavalmente, en-
quanto nos dava conta que o comboio 
vazio proveniente do Louriçal estava 
a entrar na linha dois. As locomotivas 
saíram da frente da composição vazia, 
e foram encabeçar o comboio já car-
regado, composto neste dia por 14 
vagões do tipo Kbs, fazendo um con-
junto de 198 metros e pesando me-
nos de 500 toneladas, muito aquém 
portanto da capacidade de tracção da 

múltipla designada para este comboio, 
que entre Leixões e o Louriçal pode re-
bocar 1600 toneladas no máximo.

A tripulação do comboio 92218 fez da 
simpatia o seu cartão de visita, com 
o maquinista Jorge Lourenço aos co-
mandos, o inspector Costa Carvalho a 
fazer as honras da casa no que toca às 
partes eléctricas e mecânicas das loco-
motivas e ainda o operador de apoio 
“Braga”, como é conhecido entre os 
colegas.

Pouco antes das 12:50, o comboio é 
dado como pronto ao CCO de Contu-
mil, e à tabela o sinal abre, e começa-
mos a deslizar vagarosamente en-
quanto passamos as agulhas de saída 
de Leixões. Primeiros pontos metidos 
no graduador, e o comboio facilmente 
atinge os 30 km/h. Leixões fica para 
trás, o Convel indica-nos o novo limite 
de velocidade - 70 km/h. O percurso 
até guifões é uma rampa acentuada, 
mas devido à reduzida carga a veloci-

por João Cunha

dade máxima é atingida sem proble-
mas de maior.

À entrada de Leça do Balio, o sinal 
apresenta-se amarelo para passarmos 
na linha dois, uma vez que a um está 
ocupada com os comboios urbanos 
Leça do Balio - Ermesinde. mas à en-
trada da estação, o convel deu erro de 
sistema o que obrigou à reinicialização 
do mesmo, tendo atrasado a marcha 
do comboio vários minutos. 

Depois da chegada a esta estação do 
urbano proveniente de Ermesinde, o 
verde aparece nos sinais e retomamos 
a marcha. Passamos São mamede, 
subimos mais um pouco até São Gem-
il, e depois a descida pronunciada até 
Contumil, onde somos encaminha-
dos para a via desnivelada. Nesta via 
desnivelada, indicação para fazermos 
o percurso até Campanhã em marcha 
à vista, e limitados pelo Convel a 24 
km/h.

São então 13:43 quando nos imobili-

Comboio 92218 pronto a sair de Leixões - © João Cunha
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zamos em Campanhã, e a nosso lado 
imobiliza-se já o Alfa Pendular nº 132 
com destino a Lisboa Santa Apolónia. 
A tripulação do comboio concorda em 
não fazer a prevista paragem de prati-
camente uma hora em gaia (destinada 
à toma de refeição, habitualmente), e 
o maquinista Jorge Lourenço comunica 
ao CCO que da nossa parte será pos-
sível seguir para Sul logo atrás do Alfa 
Pendular nº 132. O regulador aceita 
o pedido, e às 13:50 temos luz verde 
para seguir rumo a Sul.

Rapidamente nos lançamos a 100 
km/h na ponte de São João, com os 32 
pontos das duas locomotivas a asse-
gurarem uma rápida aceleração. Mas 
rapidamente temos de nos deter à en-
trada da estação de Gaia. O comboio 
64132 (comboio vazio de cimento para 
Souselas) está a sair de gaia também 
atrás do 132, e por essa razão temos 
de esperar que ele liberte a via à nos-
sa frente para podermos prosseguir. 
Pequena paragem à frente da estação 
de gaia para que sejam fornecidos ao 
maquinista vários modelos comuni-
cando afrouxamentos na linha, e saí-
mos em direcção a Sul.

A viagem faz-se a uma velocidade 

quase sempre a tocar os 100 km/h, 
com uma resposta sem falhas das lo-
comotivas. Várias vezes foi preciso 
abrandar um pouco a marcha, pois o 
comboio 64132 que ia à nossa frente 
frequentemente nos fazia ver sinais 
amarelos anunciando a sua presença 

próxima demais.

Até Ovar sensivelmente, a viagem faz-
se nas condições que a linha do Norte 
permite: carril, travessas e plataforma 
de via em más condições a motivarem 
repetidos saltos das locomotivas, que 
podem bem ser suficientes para assus-
tar quem não esteja avisado sobre a 
“normalidade” desta situação. A con-
versa segue agradável, e o maquinista 
vai mostrando o porquê de apreciar a 
condução destas locomotivas. As lo-
comotivas respondem exactamenta 
ao que o maquinista pede, sendo 
necessária uma condução com a sen-
sibilidade suficiente para jogar com as 
rampas e pendentes, de modo a fazer 
um uso o mais eficiente possível das 
capacidades que as locomotivas colo-
cam à disposição.

À passagem pelo apeadeiro da Válega, 
entramos num troço totalmente reno-
vado, sendo agora a viagem muito 
mais confortável e calma.

A condução destas locomotivas é de 
facto singular, sobretudo depois da re-
tirada de serviço das locomotivas 2500 
e 2550 em 2009. O maquinista tem 
à sua disposição 32 pontos de força, 

Aproximação a Campanhã - © João Cunha

Paragem em Leça, esperando o urbano Ermesinde - Leça do Balio - © João Cunha
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cada um correspondendo a uma de-
terminada amperagem fornecida aos 
motores de tracção em cada patamar 
de velocidade. O limite de amperagem 
a fornecer são os 1400 amperes no ar-
ranque, os 1200 amperes em comando 
ponto por ponto (ou seja, o maquinista 
inserindo manualmente cada ponto) 
ou 1050 amperes em modo de pro-
gressão rápida. Este modo permite 

que seja a locomotiva a automatica-
mente meter mais pontos de força, 
desde que tal seja possível sem ultra-
passar os 1050 amperes.

Acima dos valores dados, a locomo-
tiva dá disjunção... ou seja, desliga-se. 
Daí que a condução atenta e criteriosa 
seja importante para evitar que a lo-
comotiva se possa desligar em situa-

ções pouco recomendáveis (como du-
rante a subida de uma rampa de onde 
seja difícil arrancar depois). Além dos 
32 pontos, o maquinista tem ainda a 
possibilidade de reduzir o campo nos 
motores de tracção, com 5 pontos de 
shuntagem dos motores. Estes só po-
dem ser usados uma vez inseridos os 
32 pontos de tracção.

Num comboio leve como o que acom-
panhámos, nunca houve necessidade 
de recorrer a ponto algum de shunta-
gem, sendo os 32 pontos mais do que 
suficientes para muito rapidamente 
se atingir os 100 km/h, seja qual for o 
perfil da linha.

retomando a viagem, rapidamente 
fizemos o percurso entre Aveiro e a 
Pampilhosa, onde chegámos com cerca 
de 40 minutos de avanço. O comboio 
ficou retido no sinal de entrada, pois 
a linha 2 da estação estava ocupada 
com o comboio 64132 já descrito, que 
esperava por seu turno a passagem 
do IC 512 guarda - Lisboa, para seguir 
depois atrás dele. Às 15:16 recebemos 
ordem para avançar, e fizemos o curto 
percurso até parar em frente à estação 

Saida do Porto, Ponte de São João - © João Cunha

Cruzamento com outro comboio em Curia - © João Cunha



Portugal Ferroviário - Os Caminhos de Ferro na Net

www.portugalferroviario.net Página 16

da Pampilhosa.

Como estipulado nas escalas de pes-
soal, deu-se aqui a troca de maquini-
stas, entrando o maquinista Jorge 
gonçalves para o lugar do maquini-
sta Jorge Lourenço. A simpatia e a di-
sponibilidade para dialogar sobre es-
tas locomotivas e não só continuou a 
garantir uma viagem muito agradável 
até ao destino final do comboio.

Passámos Souselas a 100 km/h, onde 
a locomotiva 4700 manobrava já o seu 
comboio, que até à semana anterior 
estava entregue a uma múltipla de 
2600. Em Coimbra-B a velocidade foi 
reduzida para 70 km/h, cumprindo as 
limitações de atravessamento desta 
estação que infelizmente continua a 
ter o seu futuro adiado.

Passado o mondego, aceleramos rumo 
a Alfarelos, onde chegamos com 40 
minutos de avanço... o que somado 
aos 20 minutos de paragem já previs-
tos no horário resulta numa paragem 
de uma hora, aproximadamente. Nada 
melhor portanto do que satisfazer as 
necessidades do corpo, e ir almoçar... 
mesmo que quase às quatro da tarde! 
É esta muitas vezes a vida da Carga, 
onde os horários muitas vezes podem 
obrigar a ter hábitos um pouco difer-
entes da maioria da população.

Nova aceleração até aos 100 km/h, e 
logo a seguir nova redução desta vez 
para 80 km/h, passando sem parar na 
estação de Verride, a única estação do 
ramal de Alfarelos. Pouco depois che-
gamos à bifurcação de Verride, onde 
tomamos a concordância da Amieira 
que nos leva na estação com o mesmo 
nome a circular depois na linha do 
Oeste.

Passamos a estação da Amieira sem 
parar e voltamos a circular agora a 
100 km/h, já com o destino final muito 
próximo. A passagem dos apeadeiros 
de Telhada e Ribeira de Seiça anun-
ciam a chegada ao Louriçal, que se 
materializa às 17:15, no horário esta-
belecido.

As duas locomotivas 2600 cedem o seu 
lugar a uma 1900, que se encarrega 
depois de levar os vagões carregados 
até à fábrica da Celbi, cujo ramal não 
está ainda electrificado (a catenária 
pára à porta da fábrica).

As 2605 e 2607 encostam agora em 
vagões vazios, para às 18:35 voltarem 
para Leixões, onde as esperam nova-
mente várias centenas de toneladas 
de madeira uruguaia. quanto à report-
agem, termina nesta estação do Lou-
riçal, agradecendo à CP Carga a opor-
tunidade para imortalizar em vídeo e 
fotografia estas locomotivas tão impor-
tantes na nossa rede ferroviária. E nota 
de agradecimento à tripulação deste 
comboio que já enunciei, que ajudou 
a valorizar o documentário produzido, 
com os seus comentários, explicações 
e capacidade de usar linguagem sim-
ples, compreensível mesmo por quem 
não lida com este meio todos os dias. 
Um bem haja a todos eles!

Depois do agradável almoço nas ime-
diações da estação de Alfarelos, re-
gressamos ao comboio a tempo de 
vermos entrar na estação o suburbano 
Figueira da Foz - Coimbra, que nos lib-
erta assim a linha para seguirmos até 
ao Louriçal.

O sinal da estação abre, arrancamos e 
entramos assim no ramal de Alfarelos, 
que se desenrola entre esta estação 
e a bifurcação de Lares. Um misto de 
travessas de madeira, de betão, car-
ril algo gasto e uma plataforma de via 
instalada em terrenos pantanosos vol-
tam a assegurar algum desconforto, 
aqui e ali interrompido por pequenos 
troços já renovados com carril novo 
e travessas monobloco de betão. A 
maior ponte deste ramal, a do marujal 
(com 110 metros), é passada a apenas 
10 km/h, devido ao estado de conser-
vação desta bela ponte metálica.

Apeadeiro de reveles, passado a 100 km/h - © João Cunha

Louriçal, comboio para Leixões já pronto a sair - © João Cunha
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Vagões Tgpps da Sudexpress - © SudExpress

Modelismo
RTrains prepara Gbkks
A RTrains anunciou o lançamento em 
breve dos vagões gbkks da CP, já reti-
rados de serviço comercial. 

Serão lançadas sete numerações dis-
tintas destes vagões, e em diferentes 
decorações.

Destas sete referências, três referem-
se a vagões vendidos separadamente 
na decoração mais tradicional dos 
vagões CP, em castanho. Um deles re-
cupera os vagões que eram utilizados 
em serviço internacional para o trans-
porte de bagagens.

Além destes, serão disponibilizadas 
outras quatro referências em sets de 
dois vagões. Um set com dois vagões 
na decoração verde e amarela da “Co-
paz”, e outro com dois vagões com 
decoração amarela e pertencentes à 
brigada de sinalização mecânica da 
Guarda.

recorde-se que além destes vagões, a 
rTrains já anunciou para 2011 o lança-
mento dos novos vagões da CP Carga 
do tipo Lgnss e Sgnss.

Electrotren anuncia vários mod-
elos portugueses
A espanhola Electrotren, agora perten-
ça do grupo britânico Hornby, anun-
ciou, anunciou muitas novidades para 
2011 no que toca à reprodução de 
modelos portugueses.

A marca vai lançar os comboios pen-
dulares 4000 da CP, e as automotoras 
diesel tripas 592, alugadas à renfe. No 
caso dos 592 trata-se do reaproveita-
mento dos moldes que serviram de 
base a reproduções anteriores destas 
automotoras em versões renfe, e no 
caso dos Pendulares 4000 trata-se de 
uma reforma dos moldes que a Lima 
em tempos utilizou para a produção 
dos comboios italianos ETr 460.

Uma outra grande novidade é o lança-
mento dos vagões cerealeiros Tadgs, 
em sets de dois vagões, e pintados na 
sua decoração de origem (ainda sem 
os autocolantes “Valouro”).

Serão ainda lançados outros vagões 
cerealeiros espanhóis que episodica-
mente fizeram a sua aparição em ter-
ritório português. Boas notícias!

SudExpress lança Tgpps
A empresa portuguesa Sudexpress 
prepara-se para lançar os vagões Tg-
pps que durante muitos anos serviram 
os tráfegos de cereais, farinhas e ra-
ções da Valouro. 

Disponíveis em primeiro lugar os 
vagões na decoração beje de origem 
(a decoração com que chegaram a 
Portugal, comprados à francesa Tran-
scereales) em duas versões distintas, 
os vagões serão vendidos em sets de 
dois, por um preço a rondar os 65€ 
cada par.

A imensa detalhagem do vagão volta a 
ser a norma, à semelhança dos vagões 
Tgpps da renfe que a SudExpress lan-
çou durante o ano de 2010.

Para mais tarde fica o lançamento 
destes mesmos vagões na decoração 
com que encerraram a sua carreira - 
em amarelo.

Com estas novidades a Sudexpress 
entra da melhor forma em 2011, um 
ano que promete ao mercado nacional 
uma agitação pouco habitual.

Os novos 592 da Electrotren - © Electrotren


