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Mais	uma	edição	da	Trainspotter,	e	
mais	 uma	 edição	 que	 esperamos	
estar	 à	 altura	 das	 vossas	
expectativas.	 Além	 da	 actualidade	
revisitada,	 continuamos	 a	 analisar	
os	 horários	 de	 um	 passado	 não	
muito	distante,	viajamos	até	à	extinta	
linha	do	Tâmega	e	prosseguimos	a	
rota	 da	arqueologia	 ferroviária	 com	
o	 troço	 recentemente	 desactivado	
entre	Beja	e	Ourique.
Em	 Abril,	 de	 relevante,	 pouco	 ou	
nada	 se	 passou	 na	 nossa	 rede.	
A	 maior	 novidade	 acaba	 por	
ser	 o	 fim	 definitivo	 dos	 engates	
semi-automáticos	 Atlas,	 cujo	 fim	
desenvolveremos	 em	 futuras	
edições,	 trocados	 pelos	 novos	
engates	 reforçados	 de	 tensor,	 que	
permitem	à	CP	assegurar	os	tráfegos	
Tejo	 Energia	 sem	 diminuição	 de	
carga	por	comboio.

A	 indefinição	 em	 volta	 do	 sector	
continua.	Os	moldes	de	privatização	
da	CP	Carga	continuam	por	revelar,	
e	a	incerteza	em	torno	da	concessão	
ou	privatização	dos	 suburbanos	de	
Lisboa	e	Porto	parece	ser	 total.	Se	
muitos	 dos	 cortes	 recentes	 são,	
dolorosamente,	é	certo,	explicáveis	
pela	 calamidade	 financeira	 em	que	
o	 país	 e	 as	 empresas	 públicas	 do	
sector	se	encontram,	já	a	dificuldade	
em	definir	estratégias	para	o	 futuro	
é	 mais	 preocupante.	 Aliás,	 toda	 a	
novela	 em	 torno	 da	 linha	 Poceirão	
–	 Caia	 comprova	 a	 dificuldade	
do	 poder	 político	 de	 ouvir	 quem	
está	 melhor	 habilitado	 para	 propor	
estratégias	neste	domínio.
De	 positivo	 houve	 o	 regresso	 do	
serviço	de	Bar	aos	 Intercidades	do	
eixo	 Faro	 –	Guimarães	 e	 ainda	 da	
Beira	 Alta,	 o	 que	 se	 saúda	 muito	

embora	 tivesse	 sido	 muito	 melhor	
um	cenário	de	não	interrupção	deste	
serviço	como	a	que	se	verificou	nos	
últimos	meses.	Pode	até	ser	o	mote	
para,	por	exemplo,	redefinir	o	serviço	
Lisboa	 –	 Covilhã,	 onde	 a	 opção	
pelas	automotoras	2240	continua	a	
causar	 desagrado	 aos	 passageiros	
habituais,	 devido	 à	 desadequação	
das	 unidades	 para	 serviços	 deste	
tipo,	 sobretudo	 em	 termos	 de	
suspensão	e	insonorização.
Renovo	 o	 desejo	 para	 que	 esta	
edição	 seja	 do	 vosso	 agrado,	
e	 agradeço	 em	 nome	 de	 toda	
a	 equipa	 as	 mensagens	 de	
incentivo	 pelo	 trabalho	 que	 vem	
sendo	 desenvolvido	 nesta	 revista	
electrónica.

Boas	viagens.

João Cunha João Cunha
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Locomotiva 1552 a 
chegar ao Fundão, 
2005 

João Cunha



coMboio correio

4

ACidEnTES nA LinHA dO dOurO

No	 passado	 dia	 16	 de	 Abril,	 uma	
queda	de	pedras	na	Linha	do	Douro,	
perto	da	estação	de	Ermida,	provocou	
mais	um	descarrilamento.	Do	acidente	
há	apenas	a	referir	pequenos	estragos	
numa	 automotora	 592,	 que,	 ainda	
assim,	 seguiu	 viagem	até	 às	 oficinas	
pelos	seus	próprios	meios.
Já	no	dia	17	de	Abril	foi	atingida	uma	
carrinha	numa	passagem	de	nível	sem	
guarda	perto	da	estação	de	Vargelas,	
acidente	 que	 provocou	 dois	 feridos	
em	estado	grave.	Segundo	o	gabinete	
de	 comunicação	 da	 REFER,	 a	 linha	
foi	 cortada	 apenas	 durante	 o	 tempo	
necessário	 às	 operações	 de	 socorro	
das	vítimas.	
No	 entanto	 a	 REFER	 anunciou	 a	
consignação	 de	 uma	 empreitada	 de	
reforço	dos	taludes	na	linha	do	Douro	
nos	 troços	 compreendidos	 entre	 os	
km	 124,500	 e	 124,700	 e	 entre	 os	
km	 125,460	 e	 125,810.	 A	 obra	 foi	
adjudicada	à	empresa	Obrecol,	e	terá	
a	duração	de	320	dias	de	calendário.

A	 CP	 apresentou	 no	 mês	 de	
Abril	 uma	 proposta	 com	 vista	 à	
eliminação	 de	 quinze	 ligações	
regionais	na	Linha	do	Douro	entre	
Caíde	e	Marco	de	Canaveses	e,	
em	contrapartida,	os	passageiros	
poderiam	 vir	 a	 viajar	 nos	
comboios	 Inter-regionais	 pelo	
preço	 do	 serviço	 Regional.	
Existem	 diariamente	 41	 ligações	
neste	troço	em	ambos	os	sentidos	
e	o	número	de	circulações	seriam	
reduzidos	para	26	comboios.	
A	empresa	afirma	que	as	despesas	
anuais	 com	 a	 ligação	 rondam	

os	 760	 mil	 euros,	 sendo	 que	 a	
receita	se	cifra	em	apenas	40	mil	
euros.	 As	 intenções	 deste	 corte	
da	 oferta	 ferroviária	 provocaram	
um	 imediato	 desagrado	 da	
Comissão	 de	Utentes,	 que	 já	 se	
manifestaram	no	passado	dia	22	
de	Abril	junto	à	estação	de	Marco	
de	Canaveses.
Referir	que	este	serviço	tem	sido	
dos	 mais	 afectados	 pela	 greve	
dos	 maquinistas	 dos	 últimos	
meses,	 com	 grande	 parte	 das	
ligações	diárias	suprimidas.

No	passado	dia	5	de	Abril,	a	UQE	
3519	 saiu	 do	 Entroncamento	
em	 direcção	 a	 Campolide	 com	
a	 revisão	 concluída.	 Esta	 foi	 a	
terceira	 unidade	 a	 ganhar	 um	
visual	 renovado,	 depois	 da	 3527	

e	 da	 3521,	 e	 voltou	 assim	 a	 ser	
reintegrada	na	frota	da	CP	Lisboa.	
Nas	oficinas	do	Entroncamento,	a	
sofrer	igual	intervenção,	encontra-
se	a	3525.

cp preTende acabar coM o serviço 
caÍde - Marco de canaveses

UQe 3519 rejUvenescida

José Sousa

Gil Monteiro

José Sousa

AJ Pombo
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breves

cUrso life rail viajoU de coMboio

coMboio HisTórico de volTa eM 2012
A	 CP	 anunciou	 no	 seu	 site	 o	
regresso	do	Comboio	Histórico	a	
Vapor	para	o	ano	de	2012,	após	
alguns	 meses	 de	 incerteza	 em	
torno	 deste	 serviço	 turistico	 no	
Douro,	em	virtude	dos	problemas	
financeiros	 que	 a	 empresa	
atravessa.
Sem	 integrar	 agora	 o	 Sentinel	
1185,	 entretanto	 vendido	 à	
Siderurgia	Nacional,	a	composição	
será	composta	pela	locomotiva	a	
vapor	0186	e	as	cinco	carruagens	

Tranvias	 históricas,	 que	 todos	
os	 anos	 têm	 feito	 as	 delícias	 de	
miúdos	e	graúdos	no	percurso	de	
36	km	entre	a	estação	da	Régua	
e	a	estação	do	Tua.	
Relembramos	que,	durante	o	ano	
de	2011,	o	serviço	registou	2.270	
passageiros,	 uma	média	 de	 206	
por	 comboio,	 uma	 melhoria	
face	ao	ano	anterior.	Em	 termos	
operacionais,	o	saldo	foi	de	60	mil	
euros	de	prejuízo,	contra	110	mil	
euros	em	2010.

Entre	 os	 dias	 16	 e	 18	 de	
Abril,	 realizou-se	 a	 bordo	 de	
um	 comboio	 o	 curso	 prático	
Life	 Rail	 –	 Intermodalidade	
marítimo-ferroviária.	 Este	 curso,	
direccionado	para	os	profissionais	
ligados	 de	 alguma	 forma	 ao	
sector	 da	 logística,	 limitado	 a	
35	 participantes,	 incluiu	 visitas	
ao	 terminal	 de	 mercadorias	 da	
Bobadela	e	aos	portos	de	Sines,	
Setúbal	e	Aveiro.
O	comboio	 integrou	a	Corail	VIP	
e	 uma	 carruagem	 Corail	 de	 1ª	

classe	 e	 bar,	 traccionadas	 pela	
locomotiva	5604.	O	curso	 teve	o	
seu	 início	na	manhã	do	dia	16	e	
a	primeira	viagem	foi	em	direcção	
ao	 porto	 de	 Sines,	 pela	 parte	
da	 tarde.	 No	 dia	 seguinte	 partiu	
de	 manhã	 para	 Setúbal-Mar	 e	
durante	 a	 tarde	 deslocou-se	 a	
Aveiro.	 Por	 fim,	 o	 regresso	 ao	
terminal	 da	 Bobadela	 durante	 o	
último	dia,	 interrompido	por	uma	
paragem	no	Entroncamento	para	
almoço	dos	participantes.

5615 GAnHA nOvA dECOrAçãO

Seguindo	 uma	 prática	 corrente	 dos	
últimos	anos	na	CP,	a	5615	juntou-se	
ao	rol	das	 locomotivas	da	série	5600	
afectas	 ao	 serviço	 de	 Longo	 Curso	
que	 ostentam	 publicidade.	 Desta	
feita,	 as	 laterais	 da	 5615	 anunciam	
a	 poupança	 de	 30	minutos	 existente	
nas	 ligações	 Intercidades	 entre	 Faro	
e	Lisboa.	
Actualmente,	 as	 locomotivas	 5604,	
5605	 e	 5612	 ainda	 ostentam	 a	
publicidade	 alusiva	 aos	 20	 anos	 do	
serviço	 Intercidades;	 as	 locomotivas	
5606,	 5610	 e	 5613	 mantêm	 a	
decoração	com	o	título	“Vá	de	comboio,	
o	 ambiente	 agradece”;	 a	 locomotiva	
5609	 tem	 nas	 laterais	 a	 publicidade	
ao	Museu	Nacional	 Ferroviário	 e	 por	
fim	a	5614	mantém	a	decoração	com	
o	título	“Nas	passagens	de	nível,	pare,	
escute,	olhe”.

BAr dE rEGrESSO AO SErviçO 
inTErCidAdES

A	CP	Longo	Curso	repôs	no	dia	19	de	
Abril	 o	 serviço	 de	 bar	 nos	 comboios	
Intercidades	 dos	 eixos	 Lisboa-Porto/
Guimarães,	 Lisboa-Faro	 e	 Lisboa-
Guarda.	A	suspensão	já	durava	desde	
o	dia	1	de	Janeiro	deste	ano.	
A	 nova	 concessionária,	 que	 já	
assegurava	 o	 serviço	 de	 catering	
nos	 comboios	 Alfa	 Pendular	 e	
nos	 internacionais,	 não	 receberá	
compensações	 à	 exploração.	
Segundo	a	mesma	empresa,	 trata-se	
de	um	serviço	com	um	“novo	conceito	
low-cost”.

Pedro André

Pedro Almeida

Carlos Loução

João Joaquim
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Comboio de areia 
Somincor-Minas de 
neves Corvo, depois 
de passar por Panóias, 
Agosto de 2010

Carlos Loução
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Cruzamento entre 
um comboio de 
mercadorias e uma 
uQE 3500, em Alhandra 

João Cunha

ÚlTiMas

cMa-cgM inicia operação de          
coMboios no porTo de sines

carvão coM 4700
No	 final	 do	 mês	 de	 Abril,	 os	
comboios	de	carvão	entre	o	porto	
de	Sines	e	a	central	termoeléctrica	
do	 Pego	 passaram	 a	 ser	
assegurados	 exclusivamente	
com	 locomotivas	 4700,	 ligadas	
em	 múltipla.	 Esta	 medida	 vem	
no	 seguimento	 da	 alteração	 dos	
engates	Atlas	dos	vagões	Uaoos	
para	engates	UIC	reforçados.	Até	

este	 processo	 estar	 concluído,	
as	 composições	 continuarão	 a	
ser	 formadas	 com	 vagões	 com	
engates	de	ambos	os	tipos.	
As	 cinco	 locomotivas	 5600	 até	
aqui	 afectas	 exclusivamente	 a	
este	 tráfego,	 serão	 englobadas	
na	 restante	 frota	 após	 serem	
também	trocados	os	engates.

A	 CMA-CGM,	 terceiro	 armador	
mundial,	 iniciou	 no	 dia	 11	 de	
Abril	a	operação	de	comboios	no	
Terminal	XXI.	O	primeiro	serviço,	
operado	 em	 comboios	 regulares	
da	 CP	 Carga,	 partiu	 de	 manhã	
do	 terminal	 de	 mercadorias	 da	
Bobadela	 em	 direcção	 a	 Sines	
e	 regressou	 durante	 a	 tarde	 do	
mesmo	dia.	
Inicialmente	a	CMA-CGM	operará	
um	 comboio	 por	 semana	 em	
cada	sentido,	podendo	aumentar	

progressivamente	 este	 número	
e	 eventualmente	 também	 incluir	
o	 Entroncamento	 como	 destino	
para	os	contentores.
Recorde-se	 que	 esta	 empresa	
estabeleceu	 recentemente	 um	
acordo	 com	 a	 MSC,	 segundo	
armador	 mundial	 e	 responsável	
por	 grande	 parte	 do	 tráfego	 de	
contentores	em	Sines,	que	 inclui	
a	 partilha	 de	 espaço	 nos	 navios	
em	algumas	ligações.

COLiSãO dE COMBOiOS nA LinHA 
dE CASCAiS

No	 dia	 02	 de	 Maio,	 cerca	 das	 14h,	
deu-se	 uma	 colisão	 de	 comboios	
na	 estação	 de	 Caxias,	 na	 linha	 de	
Cascais.	Um	comboio	pára	em	 todas	
Cais	do	Sodré	–	Oeiras	foi	abalroado	
por	 uma	 circulação	 semi-rápida	 Cais	
do	Sodré	–	Cascais.
Felizmente,	 o	 embate	 deu-se	 a	
muito	 baixa	 velocidade,	 pelo	 que	
não	houve	a	 registar	danos	pessoais	
muito	 graves.	 No	 entanto,	 o	 número	
de	 feridos	 ultrapassou	 a	 fasquia	 dos	
30.	 Também	 os	 danos	 materiais	 nas	
composições	foram	limitados.	
As	causas	do	acidente	ainda	estão	por	
apurar	e	são	objecto	de	um	 inquérito	
da	 parte	 da	 CP	 e	 da	 Refer.	 De	 lado	
parece	estar	a	hipótese	do	acidente	se	
ter	devido	a	uma	falha	de	sinalização,	
uma	vez	que	os	relatos	apontam	que	
o	comboio	que	abalroou	a	composição	
parada	 em	 Caxias	 cumpriu	 uma	
paragem	num	sinal	vermelho	e	depois	
seguiu	 em	 regime	 de	marcha	 à	 vista	
até	ao	embate.
A	 circulação	 na	 linha	 esteve	
interrompida	durante	 cerca	de	quatro	
horas,	o	 tempo	suficiente	para	 retirar	
todas	as	pessoas	e	habilitar	o	material	
circulante	 a	 fazer	 a	 curta	 viagem	até	
ao	parque	de	Carcavelos.	Das	quatro	
horas	 de	 interrupção,	 cerca	 de	 duas	
foram	de	 interrupção	 total	do	 tráfego,	
e	 nas	 restantes	 a	 circulação	 de	
comboios	efectuou-se	em	via	única.

ricardo Quinas

João Cunha

João Cunha

ricardo Quinas
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Linha do Minho

Na	 Linha	 do	 Minho,	 o	 Intercidades	
entre	 Nine	 e	 Viana	 do	 Castelo	 (de	
ligação	aos	comboios	Lisboa	–	Porto	
–	 Braga)	 já	 pertencia	 ao	 passado.	
Assim,	existia	um	inter-regional	entre	
Porto-São	Bento	e	Viana	do	Castelo	
(apenas	 neste	 sentido),	 de	 viagem	
de	 1h31.	 O	 serviço	 inter-regional	
do	 Minho	 completava-se	 com	 uma	
ligação	diária	entre	o	Porto	e	Valença	
(esta,	 sim,	 em	ambos	os	 sentidos),	
em	 que	 a	 viagem	 demorava	 cerca	
de	 2h10.	 Passando	 aos	 regionais,	
do	Porto	 saiam	comboios	 para	 três	
destinos.	 Para	 Valença,	 existiam	
três	comboios	a	para	esta	estação,	

originários	de	Porto-São	Bento	–	no	
sentido	 inverso,	 eram	 cinco,	 quatro	
aos	 fins-de-semana	 –	 que	 tinham	
tempos	 de	 viagem	 compreendidos	
entre	 as	 2h50	 e	 as	 3h20.	 Para	
Viana	 do	 Castelo,	 existiam	 duas	
circulações	 entre	 Porto-São	 Bento	
e	 esta	 cidade	 e	 quatro	 no	 sentido	
inverso	 (cinco	 aos	 domingos)	 ,em	
que	 a	 viagem	 demorava	 entre	 a	
1h50	e	as	2h17.	Na	madrugada	de	
sábado,	 também	partia	um	regional	
de	São	Bento	rumo	à	Trofa;	a	viagem	
era	efectuada	em	32	minutos.	Nine	
via	 partir	 comboios	 para	 Viana	 do	
Castelo:	 dois	 por	 dia	 neste	 sentido	
(com	um	 terceiro	na	madrugada	de	
sábado)	 e	 um	 no	 sentido	 inverso,	

em	que	a	viagem	rondava	a	hora	de	
duração.	 Nine	 possuía	 ainda	 uma	
ligação	diária	para	Valença	(apenas	
neste	 sentido),	 em	 que	 o	 percurso	
era	 percorrido	 em	 2h06.	 Por	 fim,	
ainda	existia	a	ligação	regional	entre	
Viana	do	Castelo	e	Valença,	com	um	
comboio	por	dia	em	cada	sentido,	a	
demorar	 cerca	de	1h10	a	percorrer	
a	distância	entre	as	duas	estações.	
Passando	 ao	 serviço	 suburbano	
da	 Linha	 do	 Minho,	 havia	 sete	
comboios	 durante	 a	 semana	 (três	
aos	fins-de-semana)	entre	o	Porto	e	
São	Romão,	com	a	viagem	a	rondar	
os	30	minutos;	para	Lousado,	eram	
unicamente	duas	as	circulações	que	
viajavam	entre	as	duas	estações	(no	

depois de, nas últimas edições da Trainspotter, termos passado uma vista de olhos pelos horários da ferrovia 
nacional em 1992, neste número começamos a viagem pelas tabelas de 2002. O panorama da ferrovia havia-
se alterado, com algumas ligações a desaparecerem – ao passo que as ligações rodoviárias já eram uma 
distante recordação. Mas vamos por partes – e por zonas.

o passado dos Horários - Zona norTe (2002)
Carlos Loução Gabriel Lopes/Jorge Monteiro

Gabriel Lopes

uma locomotiva da série 1400 atravessa o viaduto de vila Meã com o intercidades régua - Porto, Agosto de 2002
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A nohab 9102 passa por Fregim com um regional Livração - Amarante, Junho de 2002

sentido	oposto,	passavam	a	ser	três)	
em	50	minutos,	sensivelmente;	e,	até	
Braga,	as	 ligações	eram	onze.	Este	
percurso	tinha	um	tempo	de	viagem	
a	rondar	a	1h40.

Ramal de Braga

No	 Ramal	 de	 Braga,	 existiam	
comboios	 Intercidades	 a	 fazerem	
o	 percurso	 entre	 Porto	 e	 Braga,	
provenientes	de	Lisboa:	de	segunda	
a	 quinta,	 tínhamos	um	comboio,	 ao	
passo	que	de	sexta	a	domingo	eram	
dois,	com	o	 tempo	de	viagem	entre	
a	1h10	e	a	1h15.	De	 resto,	 apenas	
existiam	 circulações	 suburbanas	
por	 este	 ramal:	 para	 além	 dos	 já	
citados	 comboios	 entre	 Porto	 e	
Braga,	 também	 existiam	 ainda	
comboios	 suburbanos	 entre	 Nine	 e	
a	 “cidade	 dos	Arcebispos”,	 em	 que	
estas	 ligações	 (treze,	 oito	 aos	 fins	
de	 semana)	 demoravam	 meia-hora	
entre	ambos	os	pontos.	De	resto,	este	
ramal	 seria	 fechado	 em	 Novembro	
deste	ano,	para	renovação	da	 infra-
estrutura	e	electrificação	da	linha.

Póvoa, Famalicão e Guimarães

Quanto	à	Linha	da	Póvoa,	Ramal	de	
Famalicão	 e	 Linha	 de	 Guimarães,	
estavam	 desprovidas	 de	 quaisquer	
circulações	ferroviárias,	se	bem	que	
por	motivos	completamente	distintos.	
A	 primeira	 parou	 a	 23	 de	 fevereiro	
deste	 ano,	 por	 via	 da	 cedência	 da	
infra-estrutura	ao	Metro	do	Porto	(de	
resto,	desde	1998	que	os	comboios	
da	CP	que	circulavam	entre	o	Porto	e	a	
Póvoa	do	Varzim	estavam	ao	serviço	
da	 Metro	 do	 Porto,	 S.A.);	 o	 Ramal	
de	Famalicão	estava	definitivamente	
encerrado	à	circulação	desde	1995;	
e	a	Linha	de	Guimarães	estava	em	
obras	 de	 alargamento	 de	 bitola	 e	
melhoramento	 da	 infra-estrutura	
existente,	desde	7	de	Janeiro	deste	
ano.

Linha do Douro

Na	 Linha	 do	 Douro,	 o	 Intercidades	
entre	o	Porto	e	a	Régua	continuava	a	
efectuar-se,	se	bem	que	em	moldes	
muito	 diferentes:	 era	 procedente	
de	 Lisboa	 –	 o	 que	 significava,	 em	
primeiro	 lugar,	 que	 a	 composição	
sairia	da	estação	de	Campanhã	–	e	
era	um	comboio	que	se	efectuava	

Jorge Monteiro

A 1424 passa por Águas Santas com um regional da régua para Porto-São Bento no ano de 2002

Gabriel Lopes

um regional Porto-São Bento - viana do Castelo passa por Barrimau com uma 1400 à cabeça, 
Junho de 2001

Jorge Monteiro
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apenas	às	 sextas-feiras	 (no	 sentido	
Porto	 –	 Régua,	 saída	 às	 21h48	 e	
viagem	de	1h49)	e	aos	domingos	(no	
sentido	 inverso,	 partida	 às	 17h40	 e	
viagem	de	1h59).	Os	 inter-regionais	
eram	quatro	(cinco	às	sextas-feiras)	
no	 sentido	 Porto	 –	 Régua	 e	 cinco	
na	 direcção	 oposta	 (quatro	 aos	
domingos).	 Os	 tempos	 de	 viagem	
destes	 comboios	 andavam	 na	 casa	
das	2h.	Quanto	ao	serviço	 regional,	
havia	 sete	 comboios	 diários	 entre	
o	Porto	e	a	Régua,	com	 tempos	de	
viagem	 a	 variarem	 entre	 as	 2h11	 e	
as	2h38.	Da	Régua	para	diante,	 só	
com	 transbordo.	 Existiam,	 por	 essa	
altura,	 três	 regionais	entre	a	Régua	
e	 o	 Pocinho,	 que	 demoravam,	 em	
média,	1h30	a	percorrer	a	distância	
que	 separava	 as	 duas	 estações.	
Havia	 ainda	 comboios	 regionais	
entre	 Régua	 e	 o	 Tua:	 três	 neste	
sentido	 e	 dois	 na	 direcção	 inversa,	
com	 a	 viagem	 a	 demorar	 entre	 os	
40	 e	 os	 50	 minutos.	 Um	 destes	
comboios	prosseguia	para	(ou	vinha	
de,	 dependendo	 do	 sentido)	 Tua,	
cuja	 viagem	 também	 demorava	
cerca	de	40	minutos.

Linha do Tâmega

E,	por	fim,	 resta	 falar	das	 linhas	de	
via	 estreita.	 Na	 Linha	 do	 Tâmega,	
existiam	oito	comboios	regionais	por	
sentido	 entre	 Livração	 e	 Amarante	
(aos	fins-de-semana	eram	seis),	com	
a	viagem	a	demorar	pouco	menos	de	
meia-hora	 entre	 as	 duas	 estações.	
Tal	como	em	1992,	a	única	paragem	
obrigatória	 era	 em	 Vila	 Caiz.	 De	
referir	 que	os	seis	 regionais	que	se	
efectuavam	 todos	 os	 dias	 ligavam	
aos	comboios	da	Linha	do	Douro.

Linha do Corgo

Na	Linha	do	Corgo,	 tínhamos	cinco	
comboios	 regionais	 a	 viagem	 entre	
a	 Régua	 e	 Vila	 Real	 e	 vice-versa	
(quatro	 aos	 sábados	 e	 três	 aos	
domingos),	 paragens	 obrigatórias	
em	 Corgo,	 Alvações,	 Povoação	
e	 Carrazedo,	 e	 um	 percurso	 que	
demorava	pouco	mais	de	cinquenta	
minutos	 a	 percorrer.	 Na	 Régua,	
ligavam	 também	 aos	 comboios	 do	
Douro.

Linha do Tua

Finalmente,	 temos	a	 Linha	 do	Tua.	
Das	 três	 de	 via	 estreita,	 esta	 foi	 a	
que	mais	 sofreu	 com	o	passar	 dos	
anos:	 para	 além	 de,	 como	 foi	 dito	
no	 parágrafo	 inicial,	 a	 extensão	
rodoviária	 a	 Bragança	 ter	 deixado	
de	 existir,	 nesta	 altura	 existiam	
apenas	 três	 regionais	 por	 dia	
entre	Tua	e	Mirandela,	 em	que	um	
deles	 era	 efectuado	 com	 recurso	
a	 autocarro.	 A	 viagem	 entre	 as	
duas	 estações	 demorava	 1h30	 e	
parava,	obrigatoriamente,	em	Santa	

Luzia,	Brunheda,	Abreiro,	Vilarinho,	
Cachão	e	Frechas.	Do	total	de	seis	
ligações	 que	 existia	 nesta	 linha,	
cinco	 delas	 interligavam-se	 com	
os	 comboios	 da	 Linha	 do	 douro	 (a	
excepção	 era	 o	 comboio	 matinal	
entre	 Tua	 e	 Mirandela).	 Por	 esta	
altura	já	existia,	também,	o	Metro	de	
Mirandela,	 aproveitando	 o	 traçado	
desactivado	da	linha	até	Carvalhais.	
Existiam	 nove	 comboios	 por	 dia	
entre	 esta	 estação	 e	 Mirandela	
(e	 vice-versa),	 entre	 as	 7h45	 e	 as	
18h15,	com	a	viagem	a	durar	nove	
minutos	de	ponta	a	ponta.

Esquematizando	os	tempos	de	viagem	entre	os	pontos	mais	importantes	e	
relacionando-os	com	os	de	1992,	temos	isto:

de Para
Tempos de viagem
2002 1992

Porto

Livração 00h57 00h57
Braga 01h10 01h02

Viana	do	Castelo 01h24 01h37
Amarante 01h35 01h35
Régua 01h39 01h46
Valença 02h05 02h30
Vila	Real 03h10 03h17
Pocinho 03h25 04h05
Mirandela 04h28 05h06

Póvoa	do	Varzim X 00h50
Guimarães X 01h34
Bragança X 07h34

Provando que as 1400’s eram rainhas no norte, aqui fica mais uma à frente dum regional Porto-
São Bento - régua, fotografada à passagem por Arêgos, em Junho de 2001

Jorge Monteiro
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Comboio de 
automóveis venta de 
Baños - Praias Sado, 
em Fernando Pó, 2010 

João Cunha
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Em	 Julho	 de	 2006,	 para	 as	 férias,	
planeei	 fazer	 uma	 volta	 por	 Trás-
os-Montes,	 mas	 que,	 ainda	 assim,	
tivesse	 alguma	 temática	 ferroviária.	
Tendo	 como	 ponto	 de	 partida	 a	
estação	 de	 Mosteirô,	 a	 viagem	
começou	com	a	ida	para	o	Pocinho,	
apanhando	 de	 seguida	 o	 autocarro	
para	Miranda	do	Douro	(cuja	estrada	
acompanha	de	perto	a	antiga	Linha	
do	Sabor,	tendo	um	primeiro	contacto	
com	 esta	 zona),	 seguindo	 depois	
para	 Bragança,	 com	 o	 regresso	
via	 Amarante.	 Assim,	 seria	 uma	
excelente	 oportunidade	 para	 fazer	
o	 troço	ainda	existente	da	Linha	do	
Tâmega.
No	 dia	 28	 de	 Julho	 de	 2006,	
juntamente	 com	 um	 amigo,	 saiu-
se	 cedo	 do	Terminal	 Rodoviário	 de	
Bragança,	 que,	 apesar	 de	 ocupar	

parte	 da	 antiga	 estação	 ferroviária,	
não	 esquece	 a	 sua	 antiga	 função,	
com	 a	 colocação	 de	 bancos	 de	
espera	 em	 cima	 de	 via	 métrica,	
para	além	da	cafetaria	–	que	ocupa	
a	antiga	sala	de	espera	da	estação	
–	 estar	 decorada	 com	 diversas	
fotografias	de	material	circulante	da	
era	do	vapor.	
Depois	 de	 cerca	 de	 duas	 horas	
e	 meia	 de	 viagem	 de	 autocarro,	
chegámos	 a	 Amarante.	 Como	 a	
paragem	do	Expresso	é	numa	ponta	
da	cidade	e	a	estação	está	situada	
na	 outra	 ponta,	 tendo	 apenas	 45	
minutos	 até	 à	 partida	 do	 regional	
6006,	 não	 sabíamos	 bem	 se	
teríamos	 tempo	para	chegar	até	 lá,	
ainda	para	mais	estando	carregados	
com	as	malas.	 Felizmente,	 a	 ajuda	
de	 um	habitante	 local	 que	 nos	 deu	

boleia	 até	 a	 estação	 permitiu	 que	
estivéssemos	 a	 tempo	 e	 a	 horas	
na	 estação,	 sobrando	 mesmo	
alguns	 minutos	 para	 fotografar	 o	
ambiente	à	nossa	volta.	Sendo	uma	
ligação	antes	da	hora	de	almoço,	o	
número	de	passageiros	era	elevado,	
enchendo	 quase	 por	 completo	 a	
automotora.	 Com	 apenas	 13	 km	
de	 percurso,	 a	 maior	 parte	 dos	
passageiros	 tem	 como	 destino	
Livração	 e,	 consequentemente,	
a	 Linha	 do	 Douro,	 atravessando	
pequenas	 povoações	 ao	 longo	 dos	
concelhos	de	Amarante	e	Marco	de	
Canaveses.
Ainda	antes	da	partida	registou-se	o	
ambiente	e	os	vestígios	do	passado,	
como	 a	 rotunda	 de	 inversão	 e	 o	
gabinete	 do	 chefe	 de	 estação,	
mostrando	os	equipamentos	do	RES	

Com este artigo, completa-se a série de três retratos às linhas de via estreita do douro ainda em serviço até 
há pouco tempo. E a linha do Tâmega, apesar de ser a mais curta das três, não deixa de ser tão interessante 
como as restantes.

viageM pelas vias esTreiTas do doUro - linHa do TâMega

Tiago Ferreira Tiago Ferreira

A estação de Amarante com o regional pronto a partir para a Livração



O gabinete do chefe de  
estação em Amarante
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Apeadeiro de Fregim-A

(Regime	de	Exploração	Simplificada)	
e	uma	fotografia	da	última	circulação	
das	 automotoras	 da	 serie	 9100,	
efectuada	4	anos	antes.	
São	 11h32	 e	 a	 9509	 parte	 da	 linha	
principal,	 atravessando	 logo	 à	
saída,	 após	 a	 passagem	 de	 nível	
ao	 PK	 12.5,	 um	 dos	 dois	 viadutos	
metálicos	de	grande	porte,	símbolos	
deste	 traçado,	 sendo	 famosas	
as	 fotografias	 da	 passagem	 das	
automotoras	Nohab	por	esses	locais.	
Tal	 como	 a	 Linha	 do	Corgo,	 é	 uma	
linha	 bastante	 sinuosa,	 mas	 mais	
fechada	 e	 com	 a	 presença	 sempre	
constante	 –	 embora	 nem	 sempre	
visível	 –	 do	 rio	 Tâmega	 e	 do	 seu	
grande	 caudal,	 em	 oposição	 ao	
pequeno	fio	de	água	do	Corgo.	
É	 normal	 o	 encontro	 de	 pessoas	
junto	 da	 linha,	 quase	 sempre	 com	
carreiros	 ao	 lado,	 que	 servem	 para	
cortar	 caminho	 ou	 como	 acesso	 às	
habitações.	Não	podemos	esquecer	
que	 estamos	 numa	 zona	 de	 maior	
densidade	 populacional	 mas	 que,	
todavia,	 tem	 as	 povoações	 mais	
dispersas	 e	 os	 apeadeiros	 um	
pouco	 distantes	 dos	 centros	 das	
aldeias	que	servem,	não	os	servindo	
directamente.	 É	 essa	 a	 razão	 da	
existência	 de	 poucos	 movimentos	
pendulares	 ao	 longo	 do	 troço,	 à	
excepção	de	e	para	Vila	Caiz.	
À	saída	de	Amarante	a	via	encontra-
se,	 à	 semelhança	 da	 entrada	 de	
Vila	Real,	com	os	carris	da	estação	
assentes	 directamente	 sob	 o	
solo	 arenoso,	 e	 com	 os	 primeiros	
quilómetros	 de	 balastro	 a	 existir	
apenas	 nas	 juntas	 entre	 os	 carris.	
Estamos	na	parte	menos	sinuosa	e	
menos	 interessante	 da	 linha;	 esta	
acaba	 no	 apeadeiro	 de	 Fregim,	
onde	 se	 entra	 numa	 parte	 de	mato	
fechado	e	de	trincheiras.	Ao	mesmo	
tempo,	 vamo-nos	 aproximando	 do	
leito	 do	 rio,	 e	 esse	 encontro	 dá-se	
cerca	 de	 dois	 minutos	 depois,	 no	
apeadeiro	 de	 Fregim-A,	 junto	 a	 um	
parque	aquático,	e	já	com	Marco	de	
Canaveses	ao	fundo.	
A	 linha	 vai	 ficando	 mais	 sinuosa,	
mas	 a	 via	 vai	 melhorando,	 embora	
raramente	 permitindo	 ultrapassar	
os	 30	 km/h.	As	 passagens	 de	 nível	
vão-se	 tornando	 cada	 vez	 mais	
constantes,	 a	 maior	 parte	 sem	
guarda	 e	 atravessando	 caminhos	
de	terra	batida,	como	já	foi	referido,	
contribuindo	 para	 que,	 embora	 seja	
a	 mais	 curta	 linha	 de	 via	 estreita	
do	Douro,	seja	a	que	tenha	o	maior	
número	 de	 atravessamentos	 –	
devido	à	zona	em	que	se	insere.	
A	linha	vai-se	afastando	lentamente	

A passagem pela ponte entre Fregim e Passinhos

 O apeadeiro de Passinhos com o “símbolo” da CP



cais de eMbarQUe

15

A paragem de valbom

A estação de vila Caiz

uma das passagens de nível modernizadas

do	 rio	 até	 chegarmos	 ao	 apeadeiro	
de	 Passinhos,	 localizado	 no	 final	
de	 uma	 das	 maiores	 rectas	 que		
encontramos.	 De	 arquitectura	
moderna,	 as	 janelas	 laterais	 têm	 a	
curiosidade	de	possuirem	as	formas	
do	logótipo	da	CP,	não	sendo	a	única	
paragem	 deste	 tipo.	 Situada	 numa	
zona	 de	 mata	 fechada,	 não	 tem	
qualquer	movimento	de	passageiros.	
Apenas	 dois	 minutos	 depois,	 às	
12h45,	e	depois	do	cruzamento	com	
viaduto	metálico	 de	maior	 extensão	
da	 linha,	é	que	o	comboio	Regional	
tem	 a	 sua	 primeira	 movimentação	
de	 passageiros,	 ao	 chegar	 à	 única	
estação	 intermédia	 e	 ponto	 de	
cruzamento	possível	entre	Amarante	
e	 Livração:	 Vila	 Caiz.	 Seguindo	
o	 sentido	 da	 agulha	 talonável,	 a	
automotora	 pará	 na	 via	 desviada	
no	 lado	 esquerdo.	 Mesmo	 sendo	 o	
único	ponto	de	paragem	obrigatório,	
o	 edifício	 de	 passageiros	 encontra-
se	 fechado	 e	 vemos	 na	 via	 de	
resguardo	 um	 monte	 de	 travessas	
novas	para	colocação	nos	pontos	de	
maior	fragilidade.	
O	Tâmega	volta	a	aparecer	de	novo,	
connosco	a	passar	ao	lado	de	vários	
aglomerados	 urbanos,	 entrando	 no	
concelho	 de	 Marco	 de	 Canaveses,	
cidade	 cada	 vez	 mais	 próxima,	 tal	
como	os	pontos	mais	altos	da	Serra	
do	Marão.	
Entramos	 agora	 na	 parte	 mais	
sinuosa	da	linha,	com	longas	rectas	
e	 curvas	 bem	 apertadas	 sobre	 um	
mato	mais	 cerrado,	 mas	 com	 a	 via	
em	cada	vez	melhor	estado.	E	é	com	
esta	 paisagem	 que	 chegamos	 ao	
apeadeiro	 de	 Valbom.	 De	 seguida,	
com	 o	 aparecimento	 das	 vinhas	 do	
vinho	verde,	a	linha	despede-se	do	rio	
em	definitivo,	 até	 ao	 apeadeiro	 que	
serve	a	localidade	de	Santo	Isidoro.	A	
sua	passagem	assinala	que	estamos	
prestes	 a	 chegar	 a	 Livração,	 a	
pouco	mais	de	um	quilómetro,	agora	
sempre	 em	 descida	 acentuada	 (ao	
contrário	do	restante	troço),	testando	
os	 freios	 da	 LRV.	Aliás,	 a	 Linha	 do	
Tâmega	 não	 provoca	 um	 desgaste	
maior	 que	 as	 restantes	 linhas	 do	
Douro.	 Das	 três,	 a	 Linha	 do	 Corgo	
é	 a	 mais	 exigente	 para	 o	 material	
circulante,	por	ter	poucos	troços	em	
recta	contínua	(excepto	no	seu	início	
a	seguir	à	Régua).
A	 modernização	 chegou	 tarde,	
com	 o	 início	 da	 automatização	
das	 principais	 passagens	 de	 nível	
ocorridas	 apenas	 neste	 ano	 de	
2006	 e	 que	 se	 vão	 atravessando,	
lentamente,	ao	aproximar	da	entrada	
na	estação	de	Livração,	26	minutos	
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A oficina da EMEF e a estação de Livração com uma das LRVs que fazia serviço nesta linha

Cá	 fora,	 a	 9102	 vai	 apodrecendo	
lentamente,	 juntamente	com	alguns	
vagões	 antigos	 e	 zorras	 de	 via	
estreita,	 salientando-se	 o	 vagão	
cisterna	 pertencente	 ao	 antigo	
Caminho-de-Ferro	Mineiro	do	Lena.	
Passados	 cerca	 de	 vinte	 minutos,	
chega	 o	 Inter-Regional	 897	 com	
destino	à	Régua,	que	nos	levará	até	
Mosteirô.
Apesar	 de	 pequena,	 com	 apenas	
treze	 quilómetros	 ainda	 em	 serviço	
até	 2009,	 a	 Linha	 do	 Tâmega	 não	
deixou	 de	 ser	 interessante	 para	 se	
viajar.	 Embora	 englobada	 numa	
paisagem	 menos	 rural	 que	 as	
restantes,	o	rio	sempre	de	perto	em	
conjunto	com	o	verde	da	paisagem,	
muitas	 vezes	 completamente	
englobado	 nele,	 tornam-na	 a	 mais	
“fresca”	das	linhas	para	uma	viagem	
durante	 um	 Verão,	 sendo	 possível	
notar-se	 até	 uma	 certa	 calma.	
Hoje,	apenas	de	bicicleta	ou	a	pé	é	
que	 será	 possível	 atravessá-la	 ou	
conhecê-la.
Depois	 destes	 três	 artigos,	 posso	
dizer,	 em	 jeito	 de	 conclusão,	 que,	
tendo	 tido	 o	 prazer	 de	 poder	 viajar	
nas	três	vias	estreitas	do	Douro,	não	
consigo	eleger	a	minha	favorita	–	cada	
uma	delas	possui	a	sua	característica	
única,	complementando-se	umas	às	
outras.	

depois	da	nossa	partida,	após	curva	
e	contra-curva.	
Sendo	hora	de	almoço,	a	automotora	
fica	vazia	num	ápice,	uma	vez	que	
muitos	 passageiros	 esperam	 por	
boleias	 de	 familiares	 e	 amigos,	
ou,	 em	 alternativa,	 apanharão	 o	
Inter-Regional	 864,	 com	 destino	 a	
Porto-São	Bento,	 que	está	 previsto	
partir	 cinco	 minutos	 após	 a	 nossa	
chegada.	
Curiosamente,	 a	 localidade	 de	
Santo	Isidoro	está	bem	mais	servida	
com	 esta	 estação	 do	 que	 com	 o	

apeadeiro	com	o	seu	nome,	uma	vez	
que	o	acesso	ao	centro	da	localidade	
é	bem	mais	directo	a	partir	daqui.	
Restava-nos	 apenas	 esperar	 pela	
UTD,	 que	 nos	 levaria	 a	 Mosteirô.	
Como	 o	 comboio	 ainda	 demorava,	
tivemos	tempo	para	fotografar	o	que	
resta	 de	 outros	 tempos,	 quando	 o	
final	 daquela	 linha	 era	 em	Arco	 de	
Baúlhe.	A	9103,	recuperada,	mais	a	
dresine	de	serviço,	estão	na	antiga	
cocheira,	 resguardas	 de	 possível	
vandalismo.	A	 outra	 LRV	 encontra-
se	dentro	do	posto	de	manutenção.	

A chegada a Livração
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O aceno ao comboio, que se 
tornou ao fim de quatro anos numa 
despedida sem retorno.

Memórias na Livração de outros 
tempos de uma maior utilização 
da via estreita  do Tâmega, com 
um antigo vagão que fez serviço 
no Caminho-de-Ferro Mineiro do 
Lena.

A verdejante paisagem que 
acompanhava a linha do Tâmega 
entre Passinhos e vila Caiz.
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A	aldeia	do	Lousal	fica	localizada	na	
freguesia	 de	 Azinheira	 dos	 Barros,	
concelho	 de	 Grândola,	 e	 a	 melhor	
maneira	 de	 lá	 chegar	 é	 pelo	 IC1	
em	direcção	a	Sul,	seguindo	depois	
pelo	 desvio	 que	 está	 devidamente	
assinalado	 por	 placas	 rodoviárias.	
Embora	 exista	 uma	 estação	 de	
comboios	 perto	 da	 aldeia	 situada	
ao	 Pk	 125	 da	 Linha	 do	 Sul,	 esta	
não	 é	 servida	 por	 qualquer	 serviço	
comercial	 de	 passageiros	 desde	
que	 foram	 suprimidas	 as	 ligações	
regionais	 entre	 Setúbal	 e	 Tunes.	
No	 entanto,	 a	 estação	 continua	 a	
ser	utilizada	para	se	efectuarem	os	
cruzamentos	 entre	 as	 diferentes	
composições	 que	 por	 ali	 vão	
circulando	diariamente.
Em	 termos	 de	 spotting	 ferroviário,	
a	 zona	 do	 Lousal	 oferece	 nas	

suas	 redondezas	 vários	 locais	 que	
proporcionam	fantásticas	fotografias.	
Alguns	 destes	 locais	 são	 apenas	
acessíveis	a	pé	–	onde	quem	goste	
de	 caminhadas	 pode	 desfrutar	 do	
contacto	com	a	natureza	–	ao	passo	
que	 noutros	 o	 spotter	 pode	 aceder	
aos	mesmos	com	recurso	a	veículo	
motorizado.	
Os	diversos	locais	existentes	de	spot	
permitem	 a	 captura	 de	 comboios	
durante	 grande	 parte	 do	 dia,	 quer	
sejam	 comboios	 vindos	 do	 Sul,	 ou	
comboios	 provenientes	 do	 Norte.	
Claro	 que	 a	 busca	 pelos	 melhores	
locais	 se	 deve	 conjugar	 perante	 as	
diversas	 posições	 do	 Sol	 durante	
o	 dia,	 e,	 logicamente,	 conforme	
os	 gostos	 de	 cada	 um.	 Em	 termos	
de	 circulações	 ferroviárias,	 estas	
são,	 por	 norma,	 razoavelmente	

interessantes	 em	 dias	 da	 semana,	
existindo	 inclusivé	 fins-de-semana	
bastante	 razoáveis	 em	 termos	 de	
circulações.	Tendo	em	consideração	
a	banalidade	a	que	chegou	o	dia-a-
dia	 do	 tráfego	 ferroviário	 nacional,	
no	Lousal	ainda	é	possível	obter-se	
bons	registos	fotográficos.
Em	 termos	 de	 circulações	 de	
passageiros,	 assinalamos	 a	
passagem	 dos	 Intercidades	 que	
fazem	 a	 ligação	 entre	 Faro	 e	 a	
capital,	com	as	locomotivas	da	série	
5600	 em	 tracção,	 sendo	 que,	 por	
alturas	 do	 Verão	 com	 os	 comboios	
maiores,	 obtêm-se	 fotografias	 mais	
interessantes.	 A	 referir	 ainda	 a	
passagem	 dos	 Alfas	 Pendulares	
que	 ligam	 o	Porto	 ao	Algarve,	 com	
duas	 circulações	 em	 cada	 sentido	
diariamente.

nesta edição da Trainspotter, vamos dar a conhecer um pouco da zona envolvente à aldeia do Lousal, local 
onde o tema ferroviário se pode aliar à arqueologia industrial mineira. durante várias décadas , as minas e 
a ferrovia estiverem interligadas a diferentes níveis. 

loUsal - coMboios e MeMórias Mineiras

Pedro André Vários

Locomotiva a vapor Haine-Saint Pierre em exposição junto da linha do Sul

Pedro André



Pequenas locomotivas 
que fizeram serviço 
nas minas do Lousal, 
em exposição na 
Aldeia

Pedro André
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Alfa Pendular na passagem pela estação do Lousal 

No	 aspecto	 do	 transporte	 de	
mercadorias,	 aí	 sim,	 o	 panorama	
é	 ligeiramente	 mais	 apetitoso,	 e	
destacamos	os	seguintes	tráfegos	1:

-	Os	comboios	de	Neves	Corvo	que	
passam	 no	 sentido	 descendente	
com	o	minério	proveniente	das	Minas	
em	direcção	a	Praias	do	Sado,	e	os	
consequentes	 regressos	 às	 minas	
com	os	vagões	carregados	de	areia.	
Estes	 comboios	 estão	 entregues	
às	 locomotivas	 das	 séries	 1900/30	
e	 fazem	 sem	 dúvida	 a	 delícia	 dos	
amantes	do	diesel;	
-	O	comboio	que	faz	a	viagem	entre	
Alhandra	 e	 o	 ramal	 da	 Petrogal-
Asfaltos	 e	 o	 consequente	 regresso,	
onde	 a	 composição	 é	 normalmente	
composta	 por	 locomotiva	 da	 série	
4700	e	vagões	Zaes;
-	Os	comboios	de	carvão	que	fazem	
o	trajecto	entre	o	porto	de	Sines	e	a	
central	do	Pego,	compostos	por	duas	
locomotivas	eléctricas	da	série	5600	
ou	da	 série	 4700,	 com	os	habituais	
vagões	Uaoos;
-	 Comboios	 de	 contentores,	 que	
se	 dividem	 por	 norma	 em	 duas	
ligações	 diferentes:	 os	 que	 ligam	 o	
Terminal	 XXI	 à	 Bobadela	 e	 os	 que	
vão	 desde	 o	 Terminal	 XXI	 até	 ao	
Entroncamento.	 Por	 norma,	 ambas	
as	 ligações	 são	 efectuadas	 com	
recurso	a	locomotivas	da	série	4700,	
podendo	 em	 casos	 esporádicos	
serem	 tracionados	 por	 5600’s.	
Estes	 comboios	 de	 contentores	
são	 normalmente	 muito	 afluentes,	
dependendo	 sempre	 do	 tráfego	 de	
navios	 que	 aportam	 no	 porto	 de	
Sines;
-	O	comboio	esporádico	da	Takargo	
que	faz	serviço	entre	o	ramal	da	EDP-
Cinzas	e	Alfarelos,	sendo	usada	uma	
locomotiva	da	série	6000;
-	 O	 areias	 de	 Loulé,	 tracionado	
habitualmente	por	uma	4700,	e	que,	
por	 vezes,	 transporta	 também	 o	
cimento	com	destino	a	Vila	Real	de	
Santo	António.
	
Para	 quem	 gosta	 da	 infra-estrutura	
ferroviária	 não	 devem	 deixar	 de	
investigar	 nos	 vestígios	 do	 antigo	
traçado	 que	 subsistem	 no	 terreno,	
incluindo	antigas	trincheiras,	a	ponte	
antiga	 e	 outros	 pormenores	 que	
relembram	 o	 antigo	 canal	 da	 Linha	
do	Sul,	que	foi,	como	é	sabido,	alvo	
de	algumas	rectificações	por	volta	de	
2004,	tendo	em	vista	a	electrificação	
e	 a	 melhoria	 de	 velocidades	 e	
capacidade	de	carga.	
Como	 tudo	 na	 vida	 são	 apenas	
fotografias	a	comboios…	nada	

Comboio de contentores em direcção do Terminal XXi

Comboio de carvão em dupla tracção pela frente e pela cauda

José Sousa

João Cunha

José Sousa
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As pontes do antigo e do novo traçado

Comboio “neves Corvo” a caminho da mina

Maquete no museu mineiro

como	 fazer	 um	 intervalo	 e	 partir	 à	
descoberta	 da	 aldeia	 do	 Lousal,	
que,	 em	 tempos	 idos,	 teve	 ligação	
ferroviária	entre	as	minas	e	a	Linha	
do	 Sul,	 existindo	 nessa	 altura	 uma	
estação	 com	 linhas	 desviadas	 que	
davam	acesso	ao	cais	de	descarga	
do	 minério.	 Nesse	 local	 podemos	
hoje	 encontrar	 em	 exposição	 a	
locomotiva	 a	 vapor	 Haine–Saint	
Piérre	 0-4-0T	 de	 bitola	 de	 1.668	
mm	 nº	 1486	 de	 1926,	 juntamente	
com	 três	 vagões	 provenientes	 do	
Entroncamento,	 mas	 que	 nada	 têm	
a	 ver	 com	 a	 actividade	 mineira	 da	
altura.	
Neste	local,	podemos	observar	ainda	
os	 vestígios	 da	 báscula,	 restos	 de	
minério	e	as	travessas	de	madeira	que	
nos	fazem	relembrar	o	carregamento	
dos	materiais	mineiros	nos	comboios	
que	 os	 encaminhavam	 para	 as	
respectivas	indústrias.	Percorrendo	o	
antigo	canal	por	onde	as	vagonetes	
faziam	o	percurso	entre	as	minas	e	
o	 ponto	 de	 descarga,	 chegamos	 à	
aldeia	 do	 Lousal,	 onde	 os	 vestígios	
da	actividade	mineira	povoam	todo	o	
espaço	ao	nosso	redor.	
Logo	 na	 entrada	 da	 povoação,	
encontramos	 um	 antigo	 depósito	
de	 água;	 e	 numa	 volta	 pela	 “meia-
dúzia”	 de	 ruas	 que	 por	 ali	 existem,	
partimos	à	descoberta	de	pequenas	
locomotivas	 e	 vagonetas	 que	 eram	
utilizadas	 dentro	 das	 minas	 e	 que	
estão	 em	 exposição	 em	 pleno	 ar	
livre,	 o	 que	 consequentemente	 vai	
provocando	a	sua	degradação.	
Existem	 ainda,	 quer	 na	 parte	
requalificada	 da	 aldeia,	 quer	 nas	
antigas	 instalações	 mineiras,	
vestígios	de	alguns	carris	que	faziam	
a	 ligação	 entre	 os	 diversos	 pontos	
da	 mina.	 Mais	 afastado	 do	 centro	
da	aldeia	é	possível	ainda	encontrar	
uma	 outra	 locomotiva	 a	 vapor	
instalada	 num	 terreno	 praticamente	
baldio,	embora	seja	uma	locomotiva	
que	nunca	cá	fez	serviço.
O	 Museu	 Mineiro	 do	 Lousal	 é	
fantástico	do	ponto	de	vista	industrial,	
embora	 contenha	 também	 alguns	
apontamentos	interessantes	do	ponto	
de	vista	 ferroviário.	Na	 recepção	do	
museu	 podemos	 observar	 quadros	
com	 fotografias	 de	 um	 passado	
mais	 recente	 e	 do	 modo	 como	 era	
efectuado	 o	 transbordo	 do	 minério	
para	 os	 vagões	 da	 Linha	 do	 Sul,	
existindo,	 entre	 outras	 coisas,	 uma	
excelente	maquete	 representando	a	
área	da	mina.	
Já	 dentro	 do	 museu,	 que	 fica	 num	
outro	 edifício,	 encontramos	 uma	
excelente	exposição,	onde	nos	é	

José Sousa

José Sousa

José Sousa
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interior de uma das galerias das minas do Lousal ainda com carris

abandonadas	existentes	pelo	país.	
Como	parte	final,	lançamos	o	desafio	
de	 entrar	 no	 mundo	 subterrâneo	
das	 minas	 e	 penetrar	 umas	 boas	
dezenas	 de	 metros	 no	 interior	
da	 terra.	 Neste	 “outro	 mundo”	 é	
possível	 seguir	 as	 galerias,	 tendo	
por	 companhia	 a	 antiga	 linha	
férrea	 por	 onde	 a	 vagonetes	 eram	
conduzidas	até	ao	exterior,	e	partir	à	
descoberta	 de	 algumas	 salas	 onde	
os	 mineiros	 faziam	 o	 seu	 trabalho	
diário.	O	guia	do	museu	dará	sempre	
as	indicações	necessárias	para	uma	
visita	 efectuada	 com	 segurança.	
O	 espaço	 em	 redor	 é	 o	 típico	 de	
uma	 mina	 abandonada,	 existindo	
as	 normais	 lagoas	 de	 águas	 e	 os	
enormes	montes	de	escórias.
Para	 quem	 não	 gosta	 de	 andar	
carregado	 com	 comida,	 existe	 na	
aldeia	 um	 restaurante	 que	 tem	 no	
seu	 interior	 mais	 algumas	 peças	
relacionadas	 com	 a	 mina,	 e	 um	
snack-bar	 que	 serve	 refeições	
ligeiras.
Assim,	entre	o	spot	ferroviário	e	uma	
visita	 de	 estudo	 a	 uma	 mina	 que	
sempre	 teve	 na	 sua	 história	 uma	
componente	 ferroviária,	 é	 possível	
desfrutar	de	um	dia	diferente.

1	-	Os	comboios	aqui	referidos	são	de	
um	 dia	 semanal	 aleatório,	 devendo	
sempre	 ser	 consultado	 o	 site	 da	
REFER.

possível	 observar	 uma	 quantidade	
impressionante	 de	 maquinaria	
que	 era	 imprescindível	 no	 dia-
a-dia	 da	 mina:	 desde	 geradores	
de	 electricidade,	 alternadores	 e	
compressores,	 passando	 pelos	
utensílios	 utilizados	 pelos	mineiros,	
tais	 como	 martelos	 pneumáticos	 e	
capacetes,	 o	 acervo	 museológico	
tem	muito	para	nos	mostrar!	
No	 interior	 do	 museu,	 é	 possível	
encontrar	 uma	 exposição	 referente	
aos	Modelos	de	Minas	do	Século	XIX:	
Mostra	de	Engenhos	de	Exploração	

Mineira.	 Ainda	 dentro	 do	 museu,	
os	 visitantes	 podem	 descobrir	 o	
funcionamento	 da	 rede	 ferroviária	
que	 existia	 no	 interior	 da	mina	 e	 a	
respectiva	 ligação	 ao	 exterior	 da	
mesma,	ambas	 representadas	quer	
por	 maquetes,	 quer	 por	 desenhos	
técnicos.	Existem	ainda	informações	
sobre	 as	 vagonetas	 de	 madeira	
utilizadas	 no	 transporte	 do	 minério	
e	 o	 seu	 funcionamento.	 Podemos	
dizer	que	este	museu	pode	servir	de	
exemplo	para	muitos	outros	projectos	
que	 se	 podem	 fazer	 noutras	minas	

Entrada para uma das galerias das minas do Lousal

José Sousa

Pedro André
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Comboio Badajoz 
- Entroncamento à 
passagem por Caia, 
Julho de 2010

Carlos Loução
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De	 alguns	 anos	 a	 esta	 parte,	
principalmente	 após	 a	 inauguração	
da	 ponte	 S.	 João	 em	 1991,	 esta	
estação	 tem	 vindo	 a	 perder	
importância	 como	 destino	 ou	
entreposto	 de	 mercadorias,	
relegando	 para	 um	 estado	 de	
abandono	 muitas	 infra-estruturas,	
entre	 armazéns	 e	 depósitos.	 Por	
volta	 do	 ano	 2005	 alguns	 destes	
edifícios	 foram	 demolidos	 e	 outros	
emparedados.	 Razões	 diversas	
motivaram	estas	acções.
Em	 Fevereiro	 passado	 ocorreu	 a	
demolição	de	outras	estruturas,	que	
desempenharam	funções	diferentes.	
Este	 artigo	 pretende	 relembrar	
essas	 estruturas,	 enquadrando-as	
na	vertente	oficinal	desta	estação.

Enquanto	 depósito	 de	 locomotivas,	
as	 Devesas	 receberam	 as	 maiores	
máquinas	 do	 parque	 motor	 da	 CP.	
Entre	 1863	 e	 1864	 foi	 a	 estação	
principal	no	troço	isolado	entre	Gaia	
e	 Estarreja.	 Após	 a	 inauguração	
de	 todos	 os	 troços	 intermédios	 da	
Linha	 do	 Norte,	 foi	 entre	 1864	 e	
1877	 estação	 de	 términus.	 Com	
a	 inauguração	 da	 ponte	 Dna.	
Maria	 Pia,	 o	 comboio	 chegaria	
finalmente	 ao	 Porto,	 passando	 a	
ser	 uma	estação	de	passagem.	No	
entanto,	 a	 estação	 de	 Campanhã	
era	 propriedade	 da	 concessionária	
Caminhos	 de	 Ferro	 do	 Minho	 e	
Douro.	Assim,	 as	 composições	 que	
efectuavam	 o	 serviço	 Lisboa-Porto	
recolhiam	 em	 Gaia	 deslocando-se	

a	 Campanhã	 apenas	 para	 pegar	
e	 largar	 passageiros.	 No	 início	 do	
século	XX,	a	imposição	de	restrições	
de	 peso	 na	 Ponte	 Dna.	 Maria	 Pia	
começou	 a	 condicionar	 a	 utilização	
de	 determinadas	 locomotivas.	
Até	 à	 electrificação,	 em	 1966	 as	
composições	eram	fraccionadas	e	as	
maiores	 locomotivas	 eram	 trocadas	
por	outras	com	peso	compatível	com	
as	limitações.		
Com	 todas	 estas	 limitações,	 Gaia	
tornar-se-ia	 um	 local	 indispensável	
para	 a	 realização	 de	 manutenções	
de	 locomotivas,	 carruagens	 e	
vagões.
Para	 dar	 resposta	 a	 estas	
necessidades	 foram	 construídos	
edifícios	 para	 albergar	 oficinas	

A estação das devesas, em Gaia, desde a sua origem que desempenha um papel multifacetado e de grande 
relevância no panorama ferroviário e na actividade económica do norte do País. Ao longo de 148 anos 
assumiu, com altos e baixos, dinâmicas muito específicas relativamente ao tráfego de passageiros, de 
mercadorias e como posto oficinal para manutenção e reparação ligeira de material circulante.

deMolições nas devesas

Pedro Mêda Pedro Mêda

O ambiente das devesas do ano 2006
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Silos da CiMPOr em 2007

entre	 outras	 estruturas,	 como	
tomas	 de	 água	 e	 depósitos	 para	
os	 diversos	 combustíveis.	 A	
aparência	 das	 duas	 naves	 oficinais	
evidencia	 uma	diferença	de	 tempos	
na	 sua	 construção.	 No	 entanto,	
para	 confirmar	 este	 assunto	 será	
necessário	recorrer	aos	arquivos.	
Situadas	 num	 ponto	 central	 do	
layout	da	estação,	estas	duas	naves	
estavam	praticamente	abandonadas	
desde	a	inauguração	das	instalações	
de	 Contumil	 e	 Guifões.	 Existia	
ainda	 alguma	 actividade	 residual	
que	 constava	 de	 pequenas	
operações,	 tais	 como	 mudança	 de	
cepos	 a	 vagões	 e	 identificação	 de	
problemas	 que	 condicionassem	 a	
normal	 exploração	 dos	 veículos.	
Era	 frequente	 até	 2010,	 encontrar	
um	 ou	 dois	 vagões	 na	 última	 linha	
da	 segunda	 oficina.	 Esta	 era	 aliás	
a	 única	 que	 mantinha	 movimento.	
A	 oficina	 mais	 próxima	 do	 edifício	
principal	 encontrava-se	 vedada	
há	 alguns	 anos	 em	 virtude	 de	 um	
aluimento	 de	 terras	 que	 engoliu	 os	
portões,	 um	poste	 de	 catenária	 e	 a	
parte	inicial	de	2	das	3	vias.
Poder-se-á	 dizer	 que	 a	 época	 alta	
destas	 oficinas	 corresponde	 ao	
período	 da	 utilização	 de	 grandes	
locomotivas	a	vapor	e	posteriormente	
das	 locomotivas	 diesel.	 Como	
referido,	a	grande	maioria	não	podia	
passar	a	ponte	Maria	Pia	por	razões	
de	peso	por	eixo	ou	peso	por	metro.	
Assim,	à	chegada	às	Devesas,	eram	
rendidas	por	locomotivas	compatíveis	
com	as	 possibilidades	 da	 ponte.	As	
locomotivas	 eléctricas	 das	 séries	
2500	 e	 2550	 foram	 projectadas	 de	
forma	 a	 poderem	 passar	 na	 ponte.	
Com	a	colocação	da	catenária	passou	
a	ser	possível	levar	as	composições	
até	 ao	 destino	 sem	 trocas.	 As	
manutenções	 e	 revisões	 que	 até	
lá	 eram	 necessárias,	 sobretudo	 no	
tempo	 do	 vapor,	 deixaram	de	 o	 ser	
e	 com	 isso	 também	deixava	 de	 ser	
necessário	 um	 depósito	 tão	 bem	
apetrechado.	A	 actividade	manteve-
se	 em	 articulação	 com	 as	 oficinas	
de	Campanhã,	 já	que	a	sua	divisão	
deixou	de	fazer	sentido	com	o	fim	da	
concessão	e	integração	na	CP.
A	 inauguração	 das	 instalações	 de	
Guifões	e	Contumil	e	a	centralização	
das	 manutenções	 de	 vagões	 nas	
instalações	 do	 Entroncamento	
relegaram	para	a	inactividade	estas	

Vagão Rlps nas oficinas em 2007

devesas num passado recente
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instalações.	 Com	 a	 demolição	
destes	 dois	 edifícios	 e	 de	 alguns	
elementos	 desaparecem	 as	 poucas	
remanescências	da	faceta	oficinal	do	
complexo	das	Devesas.	
Desconhecem-se	 outros	 motivos	
para	 a	 demolição	 além	 da	 visível	
degradação	das	instalações.	
Gaia	 continua	 a	 desempenhar	 um	
papel	 importantíssimo	no	panorama	
ferroviário	 seja	 ao	 nível	 do	 tráfego	
de	 passageiros	 dos	 serviços	 de	
suburbanos	e	longo	curso,	seja	como	
triagem	de	comboios	de	mercadorias	
e	 local	 de	 troca	 de	 máquinas	 para	
a	maioria	dos	comboios	da	CP	com	
destino	 às	 linhas	 do	 Minho	 e	 do	
Douro.

As oficinas em 2007

O interior em 2008

As ruínas em 2012
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Não	é	a	primeira	vez	que	se	assiste	ao	
encerramento	de	vários	quilómetros	
de	linha	férrea	no	país.	No	entanto,	
esta	 parece	 ser	 à	 primeira	 vista	
uma	 decisão	 algo	 precipitada	 por	
parte	 das	 chefias	 da	 REFER.	 O	
futuro	 deste	 troço	 das	 duas	 uma,	
ou	 mantém-se	 operacional,	 como	
se	manteve	o	 troço	entre	Estremoz	
e	Portalegre	 enquanto	 a	 passagem	
ferroviária	 pela	 ponte	 25	 de	 Abril	
não	 estava	 aberta	 à	 exploração	
(garantindo	assim	uma	redundância	
na	rede	ao	permitir	mais	do	que	uma	
opção	 de	 ligação	 Sul	 –	 Norte),	 ou	
simplesmente	 cai	 num	 lamentável	
estado	 de	 abandono,	 conjugado	
com	um	possível	levantamento	legal	
ou	ilegal	de	carris	que	impediria	uma	
qualquer	circulação	extraordinária.
A	questão	fundamental	que	se	coloca	

aqui	 é	 a	 possibilidade	 de	 com	esta	
decisão	 se	 chegar	 ao	 fim	 da	 única	
redundância	existente	a	sul	do	Tejo,	
ou	seja,	comboios	e	os	consequentes	
movimentos	 de	 mercadorias	 do	
Algarve,	 Sines,	 Minas	 de	 Neves	
Corvo	e	outros	ficarem	dependentes	
exclusivamente	da	linha	do	Sul.
Vamos	 relembrar	 três	 casos	 que	
sucederam	num	passado	não	muito	
distante:

1º Caso –	No	inverno	de	2009	(entre	
o	 dia	 23	 de	 Dezembro	 de	 2009	 e	
o	 dia	 12	 de	Abril	 de	 2010),	 com	 a	
intempérie	 que	 se	 abateu	 no	 sul	
do	 país,	 o	 ramal	 de	 Neves	 Corvo	
(entre	 Ourique	 e	 as	 Minas)	 ficou	
interdito,	 ao	 permitir	 a	 passagem	
das	 águas	 que	 ameaçavam	 ruir	
os	 taludes	 da	 linha	 e	 inundar	 uma	

enorme	área.	A	solução	encontrada	
para	 o	 escoamento	 do	minério	 e	 o	
transporte	de	areia	para	a	mina	foi	a	
utilização	do	terminal	do	Carregueiro,	
situado	na	estação	de	Castro	Verde	-	
Almodôvar.	Com	recurso	a	uma	frota	
de	camiões	encarregues	do	“vaivém”	
entre	 as	 minas	 e	 o	 Carregueiro,	
foi	 possível,	 utilizando	 a	 linha	 do	
Alentejo	entre	as	estações	de	Castro	
Verde	 e	 de	 Ourique,	 proceder	 a	
uma	 normalização	 do	 transporte	
ferroviário.	
Imaginemos	 então	 uma	 situação	
similar	 que	 aconteça,	 por	 exemplo,	
na	 zona	 de	 Canal	 Caveira	 -	 que	
soluções	 poderia	 apresentar	 a	
REFER	para	minimizar	o	problema?	
São	 oito	 as	 circulações	 que	
diariamente	servem	as	minas,	sendo	
quatro	com	minério	entre	

A rEFEr actualizou no dia 03 de Março de 2012 o iET 50, colocando o troço da linha do Alentejo entre as 
estações de  Beja (Pk 154,6) e a proximidade da estação de Ourique (Pk 205,805) sem exploração comercial, 
ou seja, anunciando o impedimento quase imediato de qualquer tipo de circulação nesta zona.

fiM da exploração coMercial do Troço beja - oUriQUe

Pedro André Pedro André / José Sousa

um especial para as Minas de neves Corvo, Castro verde-Almodôvar em Fevereiro de 2010

Pedro André
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Especial de contentores para Sines via linha do Alentejo, Maio de 2010

Comboio de balastro para Tunes em Maio de 2010 

 Linha do Sul, a única alternativa ao transporte ferroviário - rEFEr

Neves	Corvo	e	Praias	Sado,	e	outras	
quatro	 levando	 areia	 entre	 o	 ramal	
Somincor	 (perto	 de	 Grândola)	 e	 as	
minas.	Trocar	estas	oito	circulações	
por	 um	 “comboio”	 de	 camiões	 teria	
custos	 exorbitantes,	 quer	 a	 níveis	
financeiros,	como	ambientais.

 2º Caso	–	Em	Abril	de	2010,	aquando	
da	 interdição	 de	 via	 na	 estação	 do	
Pinheiro	 para	 colocação	 dos	AMVs	
de	acesso	à	nova	variante,	e	 tendo	
em	 vista	 compromissos	 assumidos	
pela	 CP	 Carga,	 foram	 necessários	
efectuar	 alguns	 comboios	 de	
contentores	 via	 Beja,	 de	 modo	 a	
permitir	uma	ligação	ferroviária	entre	
o	Entroncamento	e	o	porto	de	Sines	
(ver	Trainspotter	nº1).

3º Caso	-	Aquando	da	renovação	da	
linha	 do	Algarve	 foi	 decidido	 utilizar	
balastro	 das	 pedreiras	 do	 Monte	
das	Flores;	e,	mais	uma	vez,	a	linha	
do	 Alentejo	 teve	 uma	 importância	
fulcral,	 já	 que	 permitiu	 um	percurso	
mais	 rápido	 e	 consequentemente	
mais	barato.

Existiram	 ainda	 mais	 alguns	 casos	
esporádicos,	 que	 levaram	 a	 que	
a	 linha	 do	 Alentejo	 servisse	 como	
recurso	 à	 passagem	 de	 comboios.	
Desde	 descarrilamentos	 na	 zona	
de	 Canal	 Caveira	 até	 à	 queda	 de	
catenárias	 na	 linha	 do	 Sul,	 são	
algumas	das	situações	que	 levaram	
a	que	alguns	comboios	tivessem	de	
usar	 a	 linha	 do	 Alentejo,	 incluindo	
o	 troço	 que	 a	 REFER	 acaba	 de	
encerrar	à	exploração.

Não	podemos	também	esquecer	que	
esta	 decisão	 poderá	 provocar	 um	
total	 isolamento	ferroviário	de	Évora	
e	 Beja,	 caso	 a	 linha	 entre	 Vendas	
Novas	 e	 Casa	 Branca	 sofra	 algum	
problema	 que	 a	 torne	 intransitável.	
Numa	 altura	 em	 que	 se	 voltam	 a	
discutir	 as	 ligações	 a	 Espanha	 e	
estando	ainda	em	aberto	a	hipótese	
Sines	 –	 Vendas	 Novas	 –	 Évora	 –	
Elvas,	seria	importante	que	antes	de	
se	avançar	com	o	abandono	do	troço	
entre	 Beja	 e	 Ourique,	 se	 pensasse	
duas	vezes	nas	consequências	que	
tal	decisão	poderá	provocar	no	futuro	
do	tráfego	ferroviário	em	Portugal.

José Sousa

José Sousa
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Por	 critérios	 financeiros,	 é	 certo,	
mas	 a	 racionalização	 dos	 serviços	
regionais	 por	 todo	 o	 território	
incrementam	 desde	 logo	 a	
produtividade	 da	 frota	 da	 CP,	 pela	
redução	 bastante	 apreciável	 de	
unidades	motoras	necessárias	para	
os	actuais	serviços.	A	uniformização	
da	frota	afecta	aos	serviços	regionais	
deu	também	por	esta	via	um	passo	
em	 frente,	 ficando	 a	 CP-Regional*	
com,	 grosso	 modo,	 apenas	 três	
séries	 de	 material	 motor:	 as	
UTD	 592	 alugadas	 à	 Renfe	 (com	
manutenção	pesada	incluída,	e	com	
custos	 de	 operação/manutenção	

muito	 inferiores	 às	 UTD	 0600),	 as	
2240	 para	 todos	 os	 serviços	 em	
tracção	eléctrica,	e	as	0450	para	as	
restantes	 linhas	 não	 electrificadas	
(complementadas	ainda	actualmente	
por	várias	0350	na	Linha	do	Oeste).
Esta	 racionalização	 de	 serviços	
e	 frota	 chegou	 também	 à	 CP-
Carga,	 onde	 a	 aposta	 tem	 sido	 a	
redução	 do	 número	 de	 circulações	
e	um	aumento	da	sua	carga	média,	
poupando	 além	 das	 portagens	
relativas	a	 cada	circulação	 também	
nas	 tripulações	 e	 no	 número	 de	
locomotivas	 necessárias	 para	 os	
serviços.

Nas	 eléctricas,	 a	 CP-Carga	 utiliza	
agora	 apenas	 duas	 séries	 (as	
25	 4700’s,	 complementadas	 por	
nove	 5600’s),	 e	 em	 tracção	 diesel	
eliminou	as	 1550’s	 do	 parque,	 com	
vantagens	 na	 programação	 de	
comboios	em	 todo	o	 território,	 visto	
que	apenas	ficaram	para	serviço	de	
linha	 as	 locomotivas	 1900	 e	 1960,	
que	 partilham	 a	 mesma	 tabela	 de	
cargas.	 No	 futuro,	 ficarão	 apenas	
as	 1900,	 com	 custos	 de	 operação	
muito	 mais	 contidos	 que	 as	 1960,	
e	 perfeitamente	 suficientes	 para	
os	 tráfegos	 operados	 em	 vias	 não	
electrificadas,	até	que	o	futuro	

A melhoria da produtividade, que não se pode desligar de uma necessária reestruturação da frota de material 
motor, é um imperativo em todas as empresas de transporte, e as empresas ferroviárias não fogem a essa 
regra.

MelHoria da prodUTividade e reesTrUTUração da froTa

João Cunha João Cunha

4716 com um comboio vazio de Biodiesel Sines - Alhandra, em Alcácer do Sal
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possa	trazer	um	novo	investidor	com	
capacidade	 para	 rejuvenescer	 o	
parque	diesel.
Estes	dois	exemplos	de	CP-Carga	e	
CP-Regional*	são	exemplos	perfeitos	
do	 que	 deve	 ser	 a	 racionalização	
de	 serviços,	 acompanhada	 pelo	
possível	 aumento	 de	 produtividade	
que	 a	 redução	 e	 uniformização	 da	
frota	de	material	motor	permitem.
Para	 nós,	 entusiastas,	 seria	 sem	
dúvida	preferível	termos	o	caminho-
de-ferro	romântico	de	outros	tempos.	
A	 variedade	 de	material	 motor	 que		
existia	 era	 esmagadora.	 Sobretudo	
quando	 pensamos	 que	 somos	
hoje	 como	 obviamente	 éramos,	 no	
passado,	 um	 pequeno	 país.	 Mas	
para	 empresas	 que	 pretendem	
viabilizar-se	no	transporte	ferroviário	
(e	 por	 consequência,	 viabilizarem	

o	 próprio	 transporte	 ferroviário),	
tenho	visto	com	agrado	a	gestão	do	
material	motor	por	parte	das	diversas	
empresas	do	universo	CP.
Se	tantas	vezes	caímos	na	tentação	
de	 perder	 muito	 tempo	 com	 maus	
exemplos,	neste	caso	em	particular	
temos	 em	 Portugal	 um	 exemplo	
interessante	 de	 como	 em	 pouco	
tempo	 (três	 anos,	mais	 ou	menos),	
a	 produtividade	 da	 frota	 aumentou	
imenso	 e	 se	 conseguiu	 uma	
uniformização	 que,	 há	 três	 anos	
atrás,	 não	 parecia	 possível.	 Para	
mexer	 neste	 vector	 da	 operação	
ferroviária,	 foi	preciso	alterar	mudar	
paradigmas	na	operação	 ferroviária	
(sobretudo	 nas	 mercadorias),	
arranjar	novas	 formas	de	operar	os	
mesmos	 tráfegos	 e	 eventualmente	
alcançar	 alguns	 novos.	 Alterar	

escalas,	perceber	o	que	complicava	
a	 manutenção	 e	 a	 programação	
de	 comboios,	 e	 mexer	 em	 todas	
estas	 variáveis	 em	 simultâneo	
para	que	o	resultado	final	seja	uma	
produtividade	acrescida,	rumo	a	uma	
sustentabilidade	mais	convincente.
Não	 faltam	domínios	a	melhorar	na	
nossa	ferrovia,	mas	nestes	aspectos,	
já	se	trabalhou	bem	pior	em	Portugal.	
A	evolução	é	óbvia.	

*	 CP	 Regional	 e	 CP	 Longo	 Curso	
estão	agora	de	novo	reunidas	numa	
única	unidade	de	negócios,	mas	por	
facilidade	 de	 expressão	 optei	 por	
manter	a	designação	antiga.

uma udd 0450 com um interregional na linha do Oeste
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A	Allan	0304	fez	parte	de	uma	série	
de	 25	 automotoras	 diesel	 (mais	 12	
reboques)	 construídas	 na	 Holanda	
entre	 1953/54	 e	 que	 chegaram	
a	 Portugal	 com	 a	 finalidade	 de	
equipar	 com	automotoras	o	 parque	
de	 material	 motor	 da	 CP,	 depois	
de	 uma	 aposta	 bem	 sucedida	 com	
as	 restantes	 automotoras	 que	 a	
CP	 dispunha	 à	 época,	 como	 as	
automotoras	 Nacionais,	 Nohab	 e	
as	Fiat.	Tinham	capacidade	para	50	
passageiros	 sentados	 em	 terceira	
classe	 e	 24	 em	 primeira	 classe,	
duas	casas	de	banho	e	um	pequeno	
espaço	para	furgão.
A	0304	entrou	ao	serviço	ainda	em	
1954	 com	 o	 esquema	 de	 pintura	
azul	claro	e	tecto	e	base	prateados.	
A	partir	de	1964	mostrou-se	com	um	
azul	 mais	 carregado	 (com	 ou	 sem	

faixas	 vermelhas)	 e	 em	 1973	 viria	
a	 receber	 o	 esquema	 de	 pintura	
laranja	às	riscas	brancas.
Os	 primeiros	 serviços	 realizados	
foram	 na	 linha	 do	 Oeste,	 onde	
permitiram	 dar	 um	 rumo	 mais	
para	 sul	 às	 automotoras	 Nohab.	
Durante	 os	 anos	 50	 e	 inícios	 de	
60	 podiam	 ser	 ainda	 vistas	 na	
região	 de	 Coimbra,	 com	 comboios	
na	 Linha	 da	Beira	Alta	 e	 Lousã	 ou	
com	 comboios	 até	 à	 Figueira	 da	
Foz,	 via	 Cantanhede	 ou	 Alfarelos.	
No	 depósito	 do	 Entroncamento	
efectuavam	 ligações	 ao	 Ramal	 de	
Cáceres,	Linha	do	Leste	e	Ramal	de	
Tomar,	 onde	 além	 de	 composições	
com	os	seus	reboques,	chegavam	a	
formar	composições	com	carruagens	
(por	exemplo,	as	Tranvias).	A	Linha	
do	 Norte	 e	 Linha	 da	 Beira	 Baixa	

A Allan 0304 na estação de Coimbra-B, dezembro de 1986

É difícil recolher numa só página a vastíssima história da automotora Allan 0304, que a qualquer momento 
se mostra de boa saúde cosmética no Museu nacional Ferroviário. Mas vamos tentar!

cp 0304
Ricardo Ferreira Johannes J. Smit / Gonçalo Ribera

numeração uiC: 90 94 8 030304-1
numerações prévias: My 304
Construtor: Allan
numeração de fábrica: ?
data de construção: 1954
Comprimento: 23,630 m
Largura: 3,170 m
Altura: 4,250 m
Peso (ordem de marcha): 56,500 t
disposição dos rodados: Bo’Bo’
velocidade máxima: 100 km/h
Potência nas rodas: 343 Cv

Fontes: documentação CP;  O Foguete.

Fotografia: Johannes J. Smit
Site: www.flickr.com/johannes-j-smit

principais  caracTerisTicas

primava	também	por	alguns	serviços	
das	 holandesas…	e	 até	 o	 norte	 do	
país	 recebeu	 holandesas,	 com,	 por	
exemplo,	 os	 serviços	 internacionais	
para	a	Galiza.	Já	no	sul	foram	vistas	
do	 Barreiro	 a	 Moura	 ou	 de	 Santa	
Apolónia	a	Évora/Beja,	via	Linha	de	
Vendas	Novas,	com	o	Giraldo.
Em	 79/80,	 os	 seus	 motores	 viam	
o	 seu	 tempo	 de	 vida	 esgotado	 e	
procedeu-se	a	uma	remotorização	e	
a	ligeiras	alterações.	
Nas	 últimas	 duas	 décadas	 a	 0304	
podia	ser	vista	em	serviços	na	Linha	
da	 Beira	 Alta,	 sobretudo	 entre	 a	
Guarda	 e	 Vilar	 Formoso,	 na	 Linha	
da	 Beira	 Baixa	 entre	 a	 Guarda	 e	
Covilhã,	na	Linha	do	Oeste,	ramal	da	
Lousã	e	ramal	de	Cantanhede.	
Com	 a	 comemoração	 dos	 50	 anos	
do	 diesel	 em	 1998,	 a	 0304	 foi	
pintada	 à	 semelhança	 das	 suas	
cores	originais	(embora	com	muitas	
lacunas	 face	à	origem)	e	continuou	
ao	serviço	até	ao	ano	de	2003.	Ao	fim	
de	praticamente	50	anos	de	serviço	
é	 então	 encostada,	 com	 perto	 de	
quatro	 milhões	 de	 quilómetros,	 e	
manteve-se	 alguns	 anos	 à	 espera	
de	 preservação	 na	 Figueira	 da	
Foz.	 Em	 Setembro	 de	 2006	 inicia-
se	 finalmente	 a	 sua	 recuperação	
cosmeticamente	 no	 esquema	 de	
pintura	original,	esquema	desta	vez	
melhor	conseguido	 face	ao	original.	
Integrou	a	área	do	MNF	a	10	de	Maio	
de	 2008	 e	 desde	 ai	 que	 pode	 ser	
vista	na	rotunda	do	mesmo	espaço.A Allan 0304 no Museu nacional Ferroviário

Gonçalo ribera
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intercidades Beja - 
Lisboa, na estação de 
Casa Branca, 2010 

João Cunha
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cUrTas

EXPOSiçãO “130 AnOS dA LinHA 
dA BEirA ALTA”

Depois	 da	 junta	 de	 freguesia	 da	
Pampilhosa,	 a	 exposição	 dos	 “130	
anos	 da	 Linha	 da	 Beira	 Alta”	 está	
agora	 patente	 na	 junta	 de	 freguesia	
de	Arazede	 (Ramal	 de	 Cantanhede),	
entre	os	dias	25	de	Abril	e	31	de	Maio.	
A	exposição	concentra	novas	imagens	
alusivas	 à	 actividade	 ferroviária	 do	
passado	e	do	presente	recente,	desta	
vez	 com	 especial	 destaque	 ao	 troço	
entre	a	Pampilhosa	e	Figueira	da	Foz,	
que	em	tempos	fez	parte	da	Linha	da	
Beira	Alta.

Está	 a	 decorrer	 uma	 exposição	
ferroviária	 em	 Vila	 Nova	 de	
Cerveira	 com	 imagens	 alusivas	
ao	caminho-de-ferro	na	Linha	do	
Minho.	 “Retratos	 Ferroviários”	 é	
uma	exposição	com	a	colaboração	
da	 APAC	 e	 que	 se	 insere	 nas	

comemorações	dos	125	anos	da	
ponte	 internacional	 de	 Valença,	
concentrando	 fotografias	 de	
Carlos	Pinto,	 Ivo	Miguel	 e	Pedro	
Mêda.	 Pode	 ser	 vista	 até	 dia	 18	
de	 Maio	 na	 galeria	 da	 casa	 de	
turismo.

A	 edição	 número	 4	 da	 revista	
Iberia	 Rail	 traz	 mais	 um	 artigo	
dedicado	 ao	 caminho-de-ferro	
Português,	desta	vez	destacando	
o	 adeus	 ao	 reinado	 das	 1550.	
Com	 esta	 edição,	 o	 formato	 em	
papel	 da	 revista	 é	 abandonado,	
passando	a	ser,	a	partir	de	agora,	
disponibilizada	para	venda	numa	
plataforma	 digital,	 no	 site	 www.
kioskoymas.com.

exposição “reTraTos ferroviários 
do   porTo a valença”

revisTa 
iberia rail nº4
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