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Editorial
A onda de greves decretadas pelo SMAQ, iniciada no início de Fevereiro, acabou em finais de Abril, através de um frágil 
entendimento (espera autorização do Ministério das Finanças) com a administração da CP. Embora se possa compreender um 
ou dois aspectos no lado dos maquinistas, todas estas acções vieram ainda piorar mais o estado em que a empresa se encontra 
actualmente. Na CP-Carga, a greve às horas extraordinárias provocou a supressão de muitos tráfegos, levando a empresa a ter 
que reprogramar e a reorganizar as suas circulações, pondo em causa diversos contratos, pondo mesmo em causa os planos 
de captação de novos clientes. Nos serviços de passageiros, milhares de circulações foram suprimidas, nomeadamente nos 
suburbanos de Lisboa (Cascais e Azambuja são as mais afectadas) e Porto, e algumas circulações regionais e de longo curso 
foram afectadas, levando à natural insatisfação e de revolta por parte dos seus utentes. Depois da exoneração da Direcção da 
CP-Carga por parte do Governo, devido ao acordo com os Sindicatos violar os seus pressupostos, a Administração da CP ameaçou 
com processos disciplinares a alguns dos maquinistas em greve, que tentaram que o impacto fosse o maior possível, e que já 
levou, como aconteceu nos suburbanos de Lisboa, à revolta dos seus passageiros. 

Isto tudo vem numa altura em que, com a demissão do Governo, a situação financeira, já de si muito complicada, entrasse 
praticamente no risco de bancarrota, tendo sido chamado o FEEF. Antes, com a descida contínua do rating das Empresas 
Públicas, tanto a CP como a REFER pura e simplesmente deixaram de ter qualquer acesso aos mercados para se financiarem, 
correndo o risco de deixarem de cumprir com as suas obrigações, de haver sequer dinheiro para o pagamento dos salários dos 
seus trabalhadores, e obviamente de todos os seus investimentos ou manutenções serem suspensos. Isto levou a que o Estado 
tenha de ele mesmo garantir o seu financiamento, através do Contrato de Prestação de Serviços. Todos estes problemas vieram 
pôr, ainda mais em evidência, a necessidade de reestruturação e de racionamento das empresas públicas, de modo a que pelo 
menos, ainda possam lutar pela sua sobrevivência, ou em algumas das suas unidades de negócio, levar à entrada de Capitais 
Privados. Através do Acordo com a Troika, a anteriormente anunciada concessão das linhas suburbanas de Lisboa e Porto a 
privados, e o anúncio da privatização da CP-Carga, serão algumas dessas soluções, mesmo quando as diversas organizações 
sindicais ou os partidos mais à esquerda são tradicionalmente contra, trazendo sempre a ideia errada que apenas o serviço 
público é o único a ser feito a pensar nas pessoas a conservar regalias dos seus trabalhadores. Obviamente que essa ideia é 
errada. O exemplo da Fertagus mostra que um serviço privado pode levar às necessidades dos seus utentes, trazendo outros 
padrões de conforto e comodidade, onde no qual quem o frequenta não se importa de pagar um pouco mais. Essa demagogia, 
de apenas que as empresas do estado são as únicas que servem realmente quem as utiliza, tem que ser posta de lado. No 
lado do transporte de mercadorias, têm-se que deixar cobrar abaixo do preço de custo, mesmo que ponha em causa diversos 
tráfegos, e rentabilizando ao máximo o material motor existente. No serviço de passageiros, tendo em conta as restrições 
orçamentais deve ser continuada a politica de contenção de custos, através do racionamento de meios, adequando à procura 
que ainda existe, tendo em conta a rede do séc. XIX que nos chegou até ao Século XXI.

Sem uma reestruturação e uma reorganização adequadas do transporte ferroviário em Portugal, tendo em conta o período que 
vivemos (que em parte só pode feita através de um novo mapa ferroviário, levando o caminho-de-ferro aos eixos mais populosos 
e estratégicos), tenderá a desaparecer tal como hoje o conhecemos. Coisa que muitos dos sindicalistas ou diversos políticos 
ainda não conseguem compreender ou entender, mas que será a única solução para a sua sustentabilidade a médio e a longo 
prazo e continuar a ser encarado como um transporte do futuro.

No plano mais técnico, com a alteração nos engates nos vagões de 
transporte de carvão, as 4700 estrearam-se no transporte de carvão 
para o Pego, ainda com que vagões provisórios para já (os balastreiros 
modificados recentemente na Metalsines), mas no sentido de uniformização 
e racionamento de meios, o que permite deixar de ter um numero 
determinado de locomotivas da Série 5600 apenas para este serviço, e 
que possam ser libertadas para outra rotações permitindo uma maior 
disponibilidade de material motor. É mais um passo na uniformização e 
na rentabilização dos meios disponíveis, desejável para a rentabilidade no 
transporte ferroviário de mercadorias, já referida anteriormente, e à beira 
da sua previsível privatização.

Tiago Ferreira
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INTEMPÉRIE PROvOCA CONSTRANGIMENTOS
 
No dia 29 de Abril, um forte temporal de granizo abateu-se sobre a região da 
Grande Lisboa, provocando diversos atrasos e supressões nos comboios subur-
banos da capital.

Na zona sul, foi a chuva a fazer estragos, com o corte da Linha do Sul motivado 
por uma inundação da linha na zona da Funcheira. Dois Intercidades ficaram reti-
dos por via dessa supressão.

INAUGURADA ECOPISTA DO TÂMEGA
 
No dia 30 de Abril, foi inaugurada a ecopista do Tâmega, utilizando o antigo ca-
nal ferroviário da linha de via estreita, sem serviço desde 1990. O percurso em 
questão, de 10 km, liga as estações de Amarante e Gatão.

O restante percurso, até Arco de Baúlhe, vai também ser alvo de reconversão 
para ecovia, não se sabendo ainda a data de abertura desse troço.

SINDICATOS SUSPENDEM GREvES
 
Depois de dois meses de luta, os sindicatos de maquinistas e a administração da CP 
conseguiram chegar a um acordo, colocando fim à greve a horas extraordinárias 
que provocou transtornos na circulação ferroviária desde fins de Fevereiro.

Os trabalhadores reivindicavam a suspensão dos cortes salariais nas horas ex-
traordinárias, horários nocturnos, dias de descanso e feriados.

© Ricardo Ferreira

© António Pombo

© José Sousa

@ Twitter

SINES-ELVAS CHEGA A ÉVORA EM JULHO
 
A REFER anunciou como 23 de Julho a data da conclusão da modernização do 
troço Bombel/vidigal - Casa Branca - Évora, inserida no corredor de mercadorias 
Sines - Elvas. 

Após a abertura, este troço poderá suportar velocidades na ordem dos 190-200 
km/h.

© REFER

Notícias

REFER SUPRIME MAIS 37 PASSAGENS DE NÍvEL EM 2011
 
A REFER assumiu o compromisso de suprimir, até final do ano, mais 37 passagens 
de nível, num investimento que irá rondar os 20 milhões de euros. Esta iniciativa 
insere-se na política da empresa de procurar reduzir os números da mortalidade 
neste tipo de infraestrutura.

Desde 2005, já foram eliminadas 250 passagens de nível.
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Actualidades
4700 iniciam-se nos tráfegos 
de carvão Tejo Energia

Abril marcou a estreia das locomotivas 
4700 em tráfegos Tejo Energia, mas 
por enquanto ainda sem os engates 
de tensor reforçados que equiparão a 
breve trecho os vagões Uaoos normal-
mente afectos a estes transportes.

Com efeito, para já circula um comboio 
por dia entre Sines e a Central do Pego 
recorrendo a uma tracção múltipla de 
4700 e a vagões do tipo Us (normal-
mente usados em tráfegos de areia e 
balastro), para levarem para a central 
uma quantidade adicional de carvão. 

Isto deve-se à indisponibilidade de 
vagões Uaoos, que estão a trocar os 
rolamentos em oficina na sequência 
da detecção de diversos problemas 
mecânicos.

Devido a esta operação oficinal, ape-
nas circulam dois comboios por dia en-
tre o Porto de Sines e a central do Pego 
com recurso aos vagões Uaoos da Tejo 
Energia e às locomotivas 5600 equi-
padas com engates Atlas, insuficiente 
para transportar as mais de 200.000 
toneladas de carvão que em meados 

de Abril estavam no Porto de Sines à 
espera de transporte e a degradarem-
se rapidamente.

A solução encontrada é uma antevisão 
do futuro papel das locomotivas 4700 
no tráfego Tejo Energia, já que com a 
adopção de engates de tensor refor-
çados nas locomotivas e nos vagões, 
estas assegurarão em breve todo o 
tráfego entre Sines e a Central do 
Pego, libertando as locomotivas 5600 
actualmente afectas a estes comboios 
para o tráfego geral.

Takargo tem novos vagões
A Takargo recebeu no início de Maio os 
seus 24 novos vagões para transporte 
de inertes. Os vagões são o resultado 
da transformação dos antigos vagões 
Tgpps propriedade da valouro, que 
eram usados em tráfegos de cereais e 
de rações, e a modificação foi realizada 
na Metalsines.

Os vagões viram a sua cobertura corta-
da para se tornarem em vagões aber-
tos, e foi adicionado mais um ponto de 
descarga gravítica na base dos vagões. 
Todos os vagões estão aptos a circula-
rem à velocidade de 100 km/h, e con-
forme a ICS nº 11/2011 que regula a 
entrada ao serviço destes vagões po-
dem carregar até um peso útil de 24,8 
toneladas de mercadoria.

O transporte dos 24 vagões entre a 
Metalsines e o ramal da Ter-Tir, para 

A marcha dos vagões à passagem pela Penalva © Carlos Loução

onde foram deslocados após recep-
ção pela Takargo, esteve a cargo da 
locomotiva 1449 que foi para Sines a 

reboque de um comboio de biodiesel 
Ter-Tir – Petrogal.

Uma UM de 4700 com a com-
posição vazia rumo ao Porto de 
Sines, Ramal do Pego - Abril de 
2011 © Ricardo Quinas
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Faro - Vila Real de Santo António - Faro

Aproveitando uma tarde de sol, nada 
como uma viagem de 0600, servindo 
a mesma para “despedida” destas 
unidades e para registo fotográfico da 

Linha do Algarve a bordo de um comboio 
de “janela aberta”.

Faro, 14:35h e o R 5717 com a 0612 é o 

por Pedro André

comboio no qual embarco com des-
tino a Vila Real de Santo António. O 
principal pormenor é que os passage-
iros são em número reduzido, mesmo 
sendo este o comboio que dá segui-
mento ao IC 570 proveniente de Lisboa 
que tinha chegado a Faro às 14:10 h. 
Já a bordo opto pela antiga 1ª classe, 
quase “despida” de passageiros o que 
me favorece as movimentações entre 
ambos os lados do comboio de modo 
a poder fotografar livremente.

Após o início da marcha, e conse-
quente saída da estação de Faro visu-
alizamos a Ria Formosa mesmo ali ao 
lado e que nos acompanha algumas 
centenas de metros praticamente 
até ao Bom João, onde se efectua a 
1ª paragem. Passageiros são apenas 
2, que acabam por efectuar a viagem 
de pé no “furgão”, já que a paragem 
seguinte é a estação de Olhão, onde 
a maior parte dos passageiros “aban-
dona” o comboio. Após a saída de 

Sobre o Rio Gilão - © Pedro André

1ª parte

Interior de 1ª classe da 0612 - © Pedro André
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Olhão voltamos a reencontrar a Ria 
Formosa, algumas salinas e passamos 
velozmente pelos apeadeiros encerra-
dos de Marim e de Bias até voltarmos 
a parar no apeadeiro de Fuseta-A, que 
é na verdade a paragem de comboio 
mais central nesta vila. Próxima para-
gem a estação de Fuseta-Moncara-
pacho que se encontra em eclipse e 
onde o movimento é quase nulo. Re-
tomando a marcha, fazemos uma das 
curvas mais interessantes da linha do 
Algarve e avançamos até ao apeadeiro 
do Livramento e seguidamente até à 
Luz de Tavira, locais onde entram mais 
uns passageiros, que no entanto não 
fazem com que a lotação do comboio 
sofra grandes alterações, mantendo-se 
o mesmo com muito pouca procura.

Após estas duas paragens, Tavira é a 
próxima paragem e, mesmo aqui entre 
entradas e saídas as melhoras em ter-
mos de quantidade de passageiros não 
se altera significativamente. A seguir a 
passagem sobre a ponte de Tavira, a 

obra de arte ferroviária mais impressio-
nante deste trajecto ferroviário, onde 
com a cabeça de fora se sente o cheiro 
a diesel, se sente o vento na cara e se 
observa bem lá em baixo o rio Gilão 

correndo suavemente e, após a saída 
da ponte, voltamos a parar, desta vez, 
no apeadeiro da Porta Nova, que serve 
este lado da cidade de Tavira. 

0600 em Moncarapacho © Marco vicente

Partida do apeadeiro de Conceição - © Pedro André
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No seguimento da viagem passamos 
ao lado no centro comercial de Tavira 
e seguimos em direcção ao apeadeiro 
da Conceição, onde, à imagem das out-
ras paragens, o movimento é residual. 
Após esta paragem a linha começa a 
curvar mais para o interior e passamos 
por baixo da Nacional 125. Após uma 
curva, passamos Santa Rita e segui-
damente o ex-apeadeiro da Nora an-
tes da paragem na estação de Cacela, 

também esta em eclipse e - surpresa 
das surpresas - sem ninguém para 
embarcar com destino a Vila Real de 
Santo António.

Depois de Cacela passamos por mais 
um apeadeiro sem serviço comercial, 
desta vez Aroeira, junto do qual até 
existe um restaurante bastante inter-
essante. Próxima paragem: Castro Ma-
rim, onde nem há sinal de passageiros, 

já que a vila que dá nome ao apeadeiro 
fica a uma distância mais curta da es-
tação de vila Real de Santo António do 
que propriamente deste apeadeiro. 

Estação de Cacela - © Pedro André

Chegada a vila Real de Santo António na automotora da esquerda - © Pedro André

À chegada de Monte Gordo - © João Marques

Posteriormente, segue-se o apeadeiro 
de Monte Gordo que, no verão, ainda 
mexe alguns passageiros para a praia, 
mas que hoje está “reservado” a ap-
enas dois turistas que embarcam para 
a estação final onde chegamos com 
“apenas” dois minutos de atraso em 
relação ao horário, o que não é nada 
mau, tendo em conta que a unidade 
em que seguimos viagem não é propri-
amente nova. Resultado final, cerca de 
dez passageiros a desembarcar o que 
está longe de ser um número aprazível 
em relação à lotação total do comboio. 
Próxima paragem: linha número um 
para o comboio do regresso.
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A história muda repentinamente. De-
pois da recente retirada de serviço das 
locomotivas 2500, 2550 e 2600, mais 
uma pérola sagrada da ferrovia encon-
tra-se, ao que tudo indica, de saída - 
as 1960. Estimadas pelos entusiastas 
do caminho-de-ferro, por arcarem 
o característico estilo “clássico” dos 
caminhos-de-ferro portugueses (ma-
terial anterior à década de 90), chega-
ram a Portugal no final da década de 
70, numa encomenda à fábrica Bom-

bardier Inc, que somou no total treze 
unidades. Os seus elevados custos de 
operação fizeram com que a operado-
ra ferroviária se abstivesse prematura-
mente dos seus serviços, ocasionado 
pela recente libertação de diversas lo-
comotivas da série 1930, que são em 
tudo muito menos dispendiosas.

Neste momento tão delicado, fazemos 
também uma pequena retrospectiva 
do que foi a história da série, que tão 
bem serviu a CP nos últimos 32 anos.

A década de 70 em Portugal trouxe 
grandes mudanças ao panorama fer-
roviário nacional, motivado sobretudo 
pela retirada da tracção vapor em via 
larga. A oferta de novos serviços fazia-
se sentir cada vez mais, e, no final da 
mesma década, a CP sentia necessi-
dades de adquirir material de grande 
potência para as linhas não electrifica-
das. Foi assim que em 1978 se regis-
tou a encomenda de 43 locomotivas à 
fábrica Bombardier Inc. de Montreal, 
no Canadá, encomenda que no final se 
centrou em 13 unidades e as restantes 
foram requisitadas à francesa Alsthom. 
O modelo escolhido foi o MXS-627, 
modelo similar às locomotivas 2300 dos 
caminhos-de-ferro iraquianos e o esque-
ma de pintura foi o habitual laranja com 
riscas brancas (pintura utilizada pela CP 
na época) e trata-se do esquema com 
que ainda circulam nos dias de hoje.

Com a entrada ao serviço em Portugal, 

A 1973 à frente do 75130 (valença-Gaia) em Carapeços, Março de 2011 © Ricardo Ferreira

MLW 1960 - O último adeus
por Ricardo Ferreira

Placa de Fabricante da 1962 © Carlos Loução
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em 1979, foi ultrapassada a singular 
meta de locomotivas diesel capazes de 
gerar 3000 Cv de potência. Apesar de 
se terem destacado nos comboios de 
mercadorias, a sua velocidade máxima 
de 120 km/h permitiu a sua presença 
assídua nos comboios de passageiros 
em praticamente metade da sua car-
reira. Estavam equipadas com roda-
dos do tipo Co’Co’ e um motor ALCo 
de 16 cilindros em v (modelo 251-E), 

que lhes possibilitava oferecer 45.000 
kgs de esforço de tracção. O seu peso 
de 121 toneladas limitou-lhes logo à 
partida a presença em algumas linhas 
nacionais.

Desde cedo se tornaram num sonho 
para qualquer maquinista, sendo ex-
ageradamente poderosas em relação 
ao resto do parque que se dispunha à 
época. A CP desde cedo se apercebeu 
do seu apetite pouco normal 

 A terrível Beira Alta dos anos 80 - os tempos áureos das 1960
Guarda, Dezembro de 1982 © João Marques

Uma 1960 no porto de Aveiro com um mercadorias para a Pampilhosa, Março de 2011 © Ricardo Ferreira

Linhas operadas pelas 1960
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e sentiu necessidade de lhes regular 
melhor a injecção de combustível, sof-
rendo pequenas alterações que, ao que 
tudo indica, lhes limitou ligeiramente 
a potência. Ainda assim, a tabela de 
carga superaram as 900 toneladas em 
praticamente todas as linhas que vier-
am a operar. 

À data da sua encomenda, a Beira Alta 
era operada por locomotivas das séries 
1400, 1550 ou 1800 e o Sul debatia-se 
com a falta de fiabilidade de material 
como as automotoras NOHAB da série 
0050 e as Fiat 0500, para além das lo-
comotivas da série 1300. A entrada ao 
serviço das locomotivas 1960 regista-se 
no depósito de Coimbra, possibilitando 
assim a libertação das 1800 para sul a 
fim de corrigir todas aquelas lacunas e 
melhorar substancialmente o serviço 
na zona meridional do país. 

São por isso os serviços da Beira Alta, 
até ali operados pelas 1800, que as 
1960 rapidamente conquistam, ofer-
ecendo aquilo que exigiam cada vez 
mais, capacidade de tracção. Apesar 
de possuírem menos 20 km/h de ve-
locidade máxima em relação às 1800, 
essa pecha seria insignificante para os 
serviços previsivelmente prestados. No 

seu currículo constam os comboios de 
passageiros internacionais, como o 
“Sud-Express” ou os especiais de emi-
grantes que, em épocas altas, abunda-
vam assombrosamente e ultrapassa-
vam em vários casos as 13 carruagens. 
Até chegar a tracção eléctrica àquela 
linha, em 1996, rebocaram de tudo, 
desde os pesados comboios de merca-
dorias - que, por vezes, se faziam sen-
tir em tracção múltipla - passando pe-

los míticos IR constituídos por material 
Sorefame e o vagão porta-automóveis, 
até aos comboios Intercidades que 
normalmente trocavam para tracção 
eléctrica na Pampilhosa. Da mesma 
linha encaminhavam sempre que 
necessário os comboios internacionais 
(e outros) até Lisboa ou Porto, sempre 
que a tracção eléctrica se ausentasse 
ou a composição o exigisse.

A Linha do Oeste sempre se mostrou 

1960 com o comboio para o Pocinho na ponte sobre o rio Tua, Agosto de 2010 © Roberto Ferreira

O perfil da 1972 na linha do Minho, Março de 2011© Ricardo Ferreira
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fiel aos seus serviços, principalmente a 
partir do final da década de 90, quando 
libertas da Beira Alta, iniciam a sub-
stituição das 1320, que perdiam cada 
vez mais fiabilidade. Os cimenteiros de 
Martingança ficam na memória como 
os comboios mais simbólicos reboca-
dos pelas 1960 naquele eixo. Era fre-
quente encontrá-las ainda à frente dos 
Ramalhais e os numerosos tráfegos do 
Louriçal nunca desperdiçaram as suas 
qualidades - por alturas de 2008, desta-
caram-se os contentores da Soporcel 
para a Bobadela. Mas a sua prestação 
na Linha do Oeste não se restringiu ap-
enas pelos comboios de mercadorias: 
chegaram a realizar o Intercidades para 
a Figueira da Foz, na altura utilizando as 
Sorefames IC por renovar. O serviço das 
1960 naquela linha só apresentou baixa 
há dois anos atrás, quando as 1900 
começaram a visitar regularmente a 
Pampilhosa. 

A Linha do Norte evidentemente que 
sempre assistiu à sua presença e ainda 
hoje persistem em prestar ali serviço, 
ainda que em números bastante reduz-
idos. Destaca-se o comboio Teco proce-
dente de vigo, que atravessava até bem 

recentemente a Linha do Norte de pon-
ta a ponta. Os eixos Pampilhosa - Gaia 
- Pampilhosa foram várias vezes dedi-
cados às 1960, aproveitados frequent-
emente para rotações das locomotivas. 
Era ainda comum encontrá-las à frente 
de comboios porta-automóveis, que 

seguiam depois para a Beira Alta 

Só quando se tornou possível atraves-
sar o Douro pela ponte de São João, 
em 1991, é que se iniciaram as visitas 
pontuais ao Norte do país. Porém, se-
ria só com a electrificação da Beira Alta 
em 1996 - que permitiu libertar mais 
unidades - que o depósito de Contu-
mil as acolheria em força, substituindo, 
ainda que timidamente de dia para dia, 
as cansadas 1400, que até à data eram 
ali rainhas. As linhas do Minho e Douro 
tornaram-se no santuário das 1960. No 
Minho, evidenciaram-se nos comboios 
de cimento e madeira para Darque, nos 
internacionais de mercadorias como 
os Tecos de vigo e no transporte de 
cinzas. No Douro, foram encarregues 
sobretudo dos comboios-bloco de ci-
mento para o Pocinho, Pinhão e Godim. 
Por vezes eram tráfegos que exigiam 
tracção múltipla e há a destacar ainda a 
formação “top & tail” também empre-
gada quando o peso do comboio ultra-
passava o limite da resistência dos en-
gates ou devido ao peso permitido nas 
pontes por unidade de comprimento. 
Mas, como no Oeste, a sua carreira a 
Norte não se ficou apenas pelas merca-
dorias: durante algum tempo até 

A 1968 no ramal do Louriçal, Abril de 2008 © Ricardo Ferreira

A 1972 entra em Alfarelos com um mercadorias para o Louriçal, Fevereiro de 2008 © Ricardo Ferreira
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Uma 1960 com um eixo Pampilhosa-Gaia, Quintãs, Maio de 2008 © Ricardo Ferreira

sensivelmente ao ano de 1998 foram 
atribuídas a alguns regionais e IR na 
Linha do Douro. 

Seguiram ainda a Braga com comboios 
de cimento, antes da electrificação. A 
Norte foram frequentes em serviços 
100% sobre catenária. Leixões, Lida-
dor, Irivo, Tadim e São Martinho do 
Campo são exemplos de linhas/ramais 

Cabine da locomotiva 1964 © Carlos Loução

que assistiram e assistem sempre que 
necessário ao seu característico tra-
balhar.

De norte para sul, as 1960 estiveram 
ainda presentes na Linha do Leste - 
um acontecimento que se observou 
sobretudo na última década com os 
comboios para Badajoz, apesar de se 
verificar com uma frequência muito 

reduzida. Em 2007/2008 surgiram no 
Ramal de Cáceres, encarregando-se 
do porta-automóveis da GM entre a 
Azambuja e valência de Alcântara – 
era a locomotiva do Teco de Vigo que 
aproveitava o seu tempo de descanso 
para se dirigir até à fronteira. Já na Lin-
ha da Beira Baixa foram encarregues de 
alguns comboios para o Fundão. 

As grandes revisões da série eram ini-
cialmente realizadas na Figueira da Foz 
e, sensivelmente a meio da sua carrei-
ra, foram transferidas para o Barreiro. 
Pequenas reparações ficavam à respon-
sabilidade de Coimbra e mais tarde de 
Contumil, onde ainda o fazem. 

Os registos a bordo possuem feliz-
mente poucas referências. No entanto, 
a primeira e única baixa registada foi 
verificada em 1985 junto a Alcafache, 
na Linha da Beira Alta, quando a loco-
motiva 1961, que rebocava um especial 
internacional de emigrantes do Porto, 
embateu frontalmente contra a 1439, 
a cargo dum regional para Coimbra - 
um choque que deixou as duas com-
posições totalmente destruídas (todos 
os anos ainda é lembrado como um 
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piores desastres ocorridos na história 
ferroviária portuguesa). Dos restantes 
acidentes que marcaram a série, desta-
cam-se algumas derrocadas na Linha 
do Douro, que felizmente não foram 
capazes de provocar qualquer abate à 
série. 

Toda a série ainda existente encontra-
se sobre os 2.5 milhões de quilómetros 
percorridos. Estiveram sempre à altura 
dos comboios que lhes foram confia-
dos, comboios que se situavam fre-
quentemente no limite de carga autor-
izada, negando-se raramente a eles. Os 
elevados custos de manutenção e o seu 
assombroso apetite por combustível, 
numa altura de crise e com o petróleo 
sempre a subir, fazem com que a sua 
operação seja incomportável perante a 
presença de soluções mais eficazes. A 
formação das 1930 prossegue a bom 
ritmo e brevemente vão ocupar o seu 
lugar. 

Aos entusiastas por estas Canadianas 
só lhes resta aventurar aos últimos san-

tuários ainda por elas habitados, regi-
stando as suas últimas performances. 
O caminho-de-ferro em Portugal vai 
ficar mais “pobre”.

Quem sabe se o futuro lhes reservará 
outros horizontes... lá fora. Indepen-

dentemente das opções, é importante 
que se faça deslocar uma para museu, 
logo que surja a oportunidade para tal. 
O seu lugar está à sua espera e merece 
todo o destaque!

 1962 repousa em valença, Março de 2011 © Ricardo Ferreira

1960 parte da Guarda com um extenso comboio
de passageiros, Dezembro de 1982 © João Marques

Hoje... 
A Pampilhosa nunca as deixou: as cartas impressas continuam a mencio-
nar a sua presença nos comboios para o porto de Aveiro, ramal que não 
permite tracção eléctrica. Sempre que as 1900 cessam, continua a ser 
inevitável a sua presença no Oeste. E quando não existe outra opção para 
subir a Beira Alta, nunca se podem negar de o fazer.

Na Linha do Minho permanecem rainhas, actuam diariamente no com-
boio de valença (57311 e 57130) e no comboio de Darque (57313 e 
57132). Diariamente vão também a Lousado e ao ramal de mercadorias 
da Colpor. Em ocasiões especiais continuam a seguir a Tadim, Irivo e Ovar. 
Na Linha do Pouro actuam sobretudo em comboios de cimento - seguem 
ao Pocinho três dias por semana (57321 e 57230) e em Godim manobram 
duas vezes por dia (57325, 57327, 57232 e 57236).

Totalizam-se em seis as locomotivas dadas ao serviço (1962, 1963, 1969, 
1970, 1971 e 1973), quatro delas utilizadas normalmente em rotação 
diária. Contudo e apesar do seu fim anunciado, a série registou nos últi-
mos meses uma actividade invulgar, devido a quebras nas 1900 e à reti-
rada prematura das 2600. Casos de locomotivas há largos meses fora de 
serviço ou em reserva estratégica, como a 1964, 1966 e 1972, têm sido 
avistadas em serviço comercial.

Bibliografia:
Bastão Piloto
LusoCarris
Maquetren
Portugal Ferroviário 
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Número de Série   1961-1973

Ano de Entrada ao Serviço  1979

Bitola     1668 mm

Tipo de Transmissão   Eléctrica

Partes Mecânicas   Bombardier

Motor Diesel    Bombardier

Transmissão    GE-Canadá

Freio     KNORR-BREMSE

Características Gerais:

Tipo de Locomotiva   MXS-627

Potência Nominal (Rodas)  2250/1950 Cv

Disposição dos Rodados  Co Co

Número de Cabines   2

Freio Pneumático   Ar-vácuo “DUAL”

Freio Dinâmico    Não tem

Areeiros    8

Sistema de Homem-Morto  SIFA DEUTA

Comando em Unidades Múltiplas Até 4

Lubrificadores de Verdugos  vogel

Registador de Velocidade  Hasler

Tracção:

Velocidade Máxima   120 km/h

Esforço de Tracção no Arranque  45000 kg

Esforço de Tracção no Regime Cont. 28200 kg

Esforço de Tracção à Veloc. Máxima 5500 kg

Dimensões:

Comprimento Total   19895 mm

Altura Máxima    4210 mm

Largura Máxima   3048 mm

Diâmetro das Rodas   1016 mm

Dimensões:

Comprimento Total   19895 mm

Altura Máxima    4210 mm

Largura Máxima   3048 mm

Diâmetro das Rodas   1016 mm

Pesos:

Peso em Tara    114500 kgs

Peso em Ordem de Marcha  121000 kgs

Peso Aderente    121000 kgs

Motol Diesel    19000 kg

Gerador Principal   5320 kg

Motor de Tracção   6x3160 kg

Bogies Completos   2x25280 kg

Combustível    3400 kg

Óleo do Diesel    810 kg

Areia     600 kg

Motor Diesel de Tracção:

Construtor    Bombardier

Tipo     251-E

Número de Tempos   4

Cilindros    v 16

Diâmetro e Curso   228,6x266,7 mm

Cilindrada Total    175 l

Sobrealimentação   Sim

Potência Nominal   3042 Cv

Potência de Utilização   3042 Cv

Velocidade Nominal   1050 rpm

Equipamento de Aquecimento Eléctrico

Construtor    AEG

Características Essenciais  1500V  50Hz  

     420 KvA  443 Cv

Características técnicas das 1960
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Ponte Internacional de Valença - Tuy

A Ponte Internacional de valença foi 
inaugurada a 25 de Março de 1886.

Situada no concelho de valença, asse-
gura a travessia sobre o rio Minho e os 
acessos a Espanha da estrada EN 551 e 
da Linha do Minho. É uma ponte me-
tálica constituída por 5 tramos metáli-
cos (solução estrutural de viga contí-
nua) apoiados em 4 pilares de cantaria 
de pedra fundados no rio e 2 encon-
tros nas margens também em cantaria 
de pedra de granito. Para permitir o 

acesso ao tabuleiro superior, existem 
2 pontões metálicos, um em cada 
margem. Os tabuleiros encontram-se 
nas partes superior e inferior da viga, 
sendo o tabuleiro superior destinado à 
ferrovia (via única) e o inferior (no in-
terior) ao tráfego rodoviário. 

As almas da viga são compostas por 
perfis metálicos dispostos em Cruz de 
Santo André de rótula múltipla. 

O tabuleiro inferior permite o tráfego 
rodoviário de ligeiros nos 2 sentidos e 

por Pedro Mêda

a travessia pedonal através de 2 pas-
seios situados nas extremidades. 

A estrutura tem um comprimento de 
aproximadamente 400 m.

Um aspecto curioso (e que, pelo que a 
história nos transmite poderá ter sido 
decisivo para que a ponte esteja hoje 
em funcionamento) foi a solicitação 
por parte da empresa de construção 
de uma alteração ao projecto inicial 
propondo a substituição dos pilares 
metálicos previstos por pilares em 
cantaria de pedra. Se esta opção não 
tivesse sido colocada, esta estrutura 
poderia vir a ter uma história semel-
hante à do viaduto da Pala e viaduto da 
Quebradas, estruturas integralmente 
metálicas, que foram substituídas em 
meados do séc. XX. 

A história desta ponte é muito semel-
hante à da Ponte Eiffel de Viana do 
Castelo, inaugurada em 1878. 

O aumento do tráfego automóvel, do 

Uma automotora 592.2 da Renfe com um especial Santiago de Compostela - Valença © Pedro Mêda

Assinalou-se, no passado dia 25 de Março, o 125º aniversário da inaugura-
ção da Ponte Internacional de Valença. A efeméride contou com a realiza-
ção de diversas actividades, organizadas conjuntamente por instituições 
dos dois lados da fronteira. O programa das comemorações pode ser 
consultado em: 
http://www.cm-valenca.pt/portal/page/valenca/portal_municipal/Cultura
Importa salientar que estes festejos têm também como objectivo firmar 
um contrato de irmandade entre estas duas localidades, tornando oficial 
uma relação de proximidade que foi ocorrendo ao longo dos tempos, so-
bretudo após a construção da ponte.
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peso dos veículos, a par das exigências 
do tráfego ferroviário, conduziram à 
introdução de restrições à circulação. 
Um relatório elaborado pelo Eng. Ed-
gar Cardoso em 1969, constata que a 
ponte se encontra em condições para 

O tabuleiro ferroviário da ponte internacional - Setembro de 2008 © Pedro Mêda

as cargas para as quais foi projectada, 
com excepção do tabuleiro ferroviário. 
Neste documento são propostas medi-
das preventivas das quais se destacam 
a redução da velocidade de circulação 
para 15 km/h, cargas máximas entre 3 

Tabuleiro rodoviário da ponte internacio-
nal - Fevereiro de 2004 © Pedro Mêda

e 4 toneladas por metro e de 15 ton. 
por eixo para as locomotivas. O refor-
ço total da estrutura foi efectuado em 
1997, pondo fim às restrições de circu-
lação, colocando a estrutura apta para 
as solicitações mais severas. Todas as 
intervenções foram realizadas tendo o 
cuidado de manter a traça original.

Foi projectada pelo Eng. Espanhol Pe-
layo Mancebo e Agreda e construída 
pela empresa belga Société de Braine-
le-Compte. Das dez propostas apre-
sentada para a construção da ponte, 
além da solução ganhadora, merece 
destaque a referência à proposta apre-
sentada pela Sociedad villebroeck 
com projecto elaborado por Théophile 
Seyrig, projectista de estruturas como 
a Ponte Dna. Maria ou a Ponte Luiz I.

Inspirada na ponte de viana, a ponte 
de valença serviu de inspiração aos 
engenheiros portugueses que anos 
mais tarde (1909) projectaram e con-
struíram a ponte do Pocinho.
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O sucessivo abandono e desprezo polití-
co de uma obra fantástica do século 
XIX, a linha ferroviária de Barca d’Alva 
a Fuentes de San Esteban, motivou a 
que grupos de pessoas, Portugueses e 
Espanhóis, se juntassem para um fim 
associativo. 

A “Todavía”, Asociación de Frontera 
por una vía sostenible, vai no sentido 
da limpeza e reabilitação da linha fer-
roviária entre Barca d’Alva e Fuentes 
de San Esteban, a fim de possibilitar 
a conservação e valorização de toda 
aquela obra, considerada há longa data 
de monumento com interesse cultural 
e que há mais de 25 anos se encontra 
abandonada.

Este recente projecto junta a socie-
dade e empresas especializadas que se 
queiram voluntariar, alguns trabalhos 
serão mesmo realizados por empreit-
eiros, com a ajuda dos diversos fundos 
que recolhem no preciso momento. A 
associação regista já centenas de as-
sociados, desde pessoas que valorizam 
o interesse cultural até aos entusiastas 
por este caminho-de-ferro. 

Nos dias 12 e 13 do mês de Março 
registou-se o inicio da limpeza da via 
entre Lumbrales e Hinojosa del Duero, 

que distam no total oito quilómetros. 
A primeira intervenção verificada reg-
istou felizmente uma forte adesão, 
superando em tudo as expectativas 
- desde esse dia que praticamente to-
dos os fim-de-semana são usados para 
a causa, registando-se por isso a já to-
tal intervenção nestes oito primeiros 
quilómetros 

Tudo indica assim que no futuro será 
mais fácil partir à descoberta de todo 

aquele percurso, permitindo por ex-
emplo a fácil circulação das “biclon-
etas” e abrindo novos horizontes para 
projectos mais recheados, predomi-
nando sobretudo o interesse cultural 
na sua conservação.
                   www.todaviasostenible.

Ponte Arroyo del Lugar, Fregeneda © Ricardo Ferreira

Barca d’Alva e Fuentes de San Esteban       
  Unidos por uma causa

Actualmente, ao nível do tráfego ro-
doviário, a ponte que serve directa-
mente a auto-estrada canaliza grande 
parte do tráfego, remetendo para um 
plano secundário a travessia por esta 
estrutura (tráfego local, com alguma 
expressão). Tem um grande relevo no 
tráfego pedonal, sobretudo para os 
peregrinos que rumam durante todo 
o ano a Santiago de Compostela pelo 
caminho de Santiago português. A 
nível ferroviário, além das ligações 

diárias de passageiros entre o Porto e 
Vigo (2 ligações em cada sentido) tem-
se registado um aumento dos tráfegos 
de mercadorias. É sobre este segundo 
aspecto que importa fazer uma refer-
ência. A localização desta ponte, no 
epicentro da EuroRegião Norte de Por-
tugal-Galiza, transforma-a num ponto 
estratégico para a circulação ferroviária 
de mercadorias. Os tráfegos habituais 
são comboios de graneis (madeira, 
cinzas, aço), extremamente exigentes 

do ponto de vista estrutural (comboios 
curtos e muito pesados). Com a infra-
estrutura longe de estar saturada, o 
potencial de exploração poderá ser 
elevado. 

Face ao referido, pode afirmar-se que 
ao fim de 125 anos, a ponte Interna-
cional de valença apresenta-se em 
“boa forma” e com perspectivas de fu-
turo que a afastam para já de um fim 
de ciclo.

Últimas
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Caminho-de-Ferro em Portu-
gal 1910/2010
No seguimento das comemorações 
dos 100 anos da república, a Refer e a 
CP decidiram colaborar na composição 
de um livro dedicado ao impacto do 
caminho-de-ferro na evolução da 
sociedade Portuguesa, retratando 
épocas de história que enaltecem os 
100 anos da república. Colaboraram 
com textos mais de 20 autores, entre 
eles especialistas na actividade fer-
roviária e professores universitários.

Sobre Carris
Sobre Carris é uma obra recente de António vasconcelos, que retrata o caminho-
de-ferro na sua vida. Deste modo, o livro é sobretudo virado para as recordações 
das viagens de comboio que o autor realizou ao longo da sua vida, baseando-se 
também na recolha de parte das 180 crónicas que escreveu enquanto cronista no 
Jornal de Notícias.

Comboios em Linha
“Comboios em Linha” é uma revista de âmbito cultural que pretende ser uma pub-
licação semestral e que estará relacionada com os caminhos-de-ferro, a sua história 
e a museologia ferroviária. Este recente projecto do Museu Nacional Ferroviário 
tem como objectivos a divulgação nacional e internacional de toda a história e 
património ferroviário Português. A primeira edição ficou disponível a dia 1 de Abril 
e aborda sobretudo a Museologia Ferroviária e Industrial.

A “Comboios em Linha” está à venda nas lojas do Museu Nacional Ferroviário de 
Arco de Baúlhe, Entroncamento, Lousado e Macinhata do vouga, assim como na 
Livraria do El Corte Inglês, na Livraria TABAK do Centro Comercial das Telheiras, na 
Modelkit na Gare do Oriente e na Loja do Instituto dos Museus e Conservação na 
Praça dos Restauradores.

Publicações
Les Années Vapeur - Image de Trains (Tome XVIII)
Jean Bazot apresenta-nos um livro dedicado a retratos ferroviários de uma vida, 
cobrindo registos fotográficos a cores de grande qualidade entre 1956 e 1970. 
O livro centra-se sobretudo em fotografias do vapor, retratando principalmente 
o caminho de ferro de bitola reduzida em França, Espanha e Portugal. Das suas 
168 páginas, 14 são dedicadas a Portugal, centrando-se em registos nas linhas da 
Póvoa, Guimarães, Corgo, Tua e vouga. É mais um livro da qualidade e marca “La 
vie du Rail”!


