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Dois	 anos.	 Com	 esta	 edição,	
atingimos	 a	 meta	 de	 dois	 anos	 a	
produzir	 esta	 revista	 destinada	 a	
todos	os	que,	como	nós,	possuem	o	
bichinho	da	ferrovia.	É	com	enorme	
satisfação	 que,	 agora,	 à	 distância	
de	 24	meses,	 olhamos	 para	 trás	 e	
vemos	o	quanto	esta	nossa	–	vossa	
–	revista	cresceu:	de	uma	newsletter	
de	 cinco	 páginas,	 passou-se	 para	
uma	 revista	 de	 mais	 de	 vinte	
páginas,	 com	 uma	 mudança	 de	
layout	 de	 entremeio,	 que	 aborda	
as	 actualidades	 do	 mês	 passado,	
com	 artigos	 sobre	 o	 passado,	
o	 presente	 e	 o	 futuro	 da	 nossa	
ferrovia.	Fazemo-lo	da	melhor	forma	
possível,	 especialmente	 tendo	 em	
conta	que	nenhum	de	nós	é	formado	
em	 jornalismo,	 nem	 tão-pouco	 faz	
vida	disto.	
Estes	 dois	 anos	 foram	 férteis	 em	
mudanças.	Muito	do	nosso	material	
circulante	 foi	 reformado,	 caso	 das	
2600’s,	 das	 1550’s,	 das	 0600’s,	 ou	
está	em	vias	disso,	como	as	1960’s	
e	as	0350’s.	Assistimos,	para	o	bem	
e	 para	 o	 mal,	 à	 vinda	 dos	 592	 de	
Espanha	para	o	norte	do	país.	Vimos	

renovações	 de	 linhas,	 em	 Évora	
e	 na	 Beira	 Baixa	 –	 dois	 exemplos	
sublimes	do	8	e	do	80	que	é	a	nossa	
ferrovia.	Olhámos	 para	 o	mirrar	 do	
nosso	díspar	mapa	ferroviário,	com	
a	perda	do	troço	Beja	–	Ourique	da	
Linha	do	Alentejo	e	o	eterno	arrastar	
(e	 agonizar)	 da	 situação	 do	 troço	
Covilhã	–	Guarda	da	Linha	da	Beira	
Baixa	 –	 para	 além	 do	 ponto	 final	
(que	 já	 o	 era,	 sejamos	 francos)	 na	
Linha	 de	 Évora	 além-PK	 126.8	 e	
do	 avançar	 inexorável	 do	 muro	 de	
cimento	que	cobre	o	túmulo	da	Linha	
do	 Tua.	 Contemplámos	 o	 fim	 dos	
regionais	na	Linha	do	Sul,	o	fim	das	
“experiências”	dos	regionais	da	Linha	
de	Vendas	Novas	e	dos	urbanos	da	
Linha	 de	 Leixões,	 a	 mudança	 de	
material	 dos	 Intercidades	 da	 Beira	
Baixa	 e	 o	 aumentar	 de	 paragens	
nos	Alfas	Pendulares	em	paragens	
inóspitas	 da	 Linha	 do	 Sul.	 Será	
que	 todas	estas	mudanças	 fizeram	
bem	 à	 nossa	 ferrovia?	 Bom,	 cada	
um	 é	 dono	 da	 sua	 opinião	 sobre	
este	 aspecto.	 Há	 quem	 ache	 que	
os	 nossos	 caminhos-de-ferro	
estão	 mais	 pobres,	 que	 estamos	

Carlos Loução João Cunha

Uma reforma urgente na nossa ferrovia! Estação de Caxias em 2005

a	 caminhar	 para	 um	 futuro	 sem	
comboios	–	e	há	quem	ache	que,	tal	
como	 no	 país,	 a	 ferrovia	 necessita	
sofrer	de	um	período	de	austeridade	
por	 forma	 a	 poder	 tentar-se	 que	 as	
empresas	públicas	–	CP	e	REFER	–	
consigam	 tentar	 regularizar	as	suas	
depauperadas	 finanças	 por	 forma	
a	 tentar-se,	 daí	 em	 diante,	 poder	
desenvolver	 alguma	 coisa	 mais	
produtiva.	 Lá	 está:	 são	 opiniões:	 e	
não	 sendo	 nós,	 de	 forma	 alguma,	
opinion-makers	 com	 doutoramentos	
em	 ciências	 de	 transportes	 e	
similares,	 não	 teremos	 grande	 voto	
sobre	esta	matéria.
No	entanto,	e	regressando	um	pouco	
ao	 tema	do	“agonizar	de	 linhas”,	há	
uma	linha	urbana	que	sofre	como	se	
fosse	uma	 linha	do	 interior:	 a	Linha	
de	Cascais.	 Sendo	 a	 única	 do	 país	
electrificada	a	1.500	V	DC,	sofre	ainda	
por	 o	 único	 material	 funcional	 em	
Portugal	que	suporte	essa	voltagem	
são	 umas	 automotoras	 velhas	 e	
a	 darem	 as	 últimas,	 que	 qualquer	
país	civilizado	 já	 teria	encostado.	O	
acidente	de	2	de	Maio	é	um	perfeito	
exemplo	disso	mesmo,	em	que	temos	
duas	 composições	 a	 colidirem	 por	
via	duma	falha	técnica	de	uma	delas	
que	não	conseguiu	frenar	a	tempo.	E,	
caso	o	acidente	não	se	tivesse	dado	
a	 baixa	 velocidade,	 poderíamos	 ter	
um	acidente	ao	nível	dos	que	eram,	
infelizmente,	 frequentes	 na	 década	
de	 ’80,	 com	 muito	 mais	 feridos	 e	
vítimas	mortais.	O	que	este	acidente	
vem	demonstrar	é,	tão	só	e	apenas,	
a	decrepitude	da	Linha	de	Cascais	–	
que,	 não	 esqueçamos,	 é	 uma	 linha	
urbana	de	Lisboa,	que	é	utilizada	por	
milhares	 de	 pessoas	 todos	 os	 dias.	
Há	 concursos	 para	 novo	 material	
circulante,	 mas	 acabam	 sempre	
por	ser	cancelados	por	via	da	 fraca	
situação	económica	da	CP	e	do	país.	
Assim	como	todas	as	ideias	de	alterar	
a	 voltagem	 da	 linha,	 passando	 a	
mesma	a	poder	ser	visitada	por	outra	
espécie	de	material	automotor	mais	
confortável	e	fiável,	como	as	3500’s	
e	 as	 2300’s.	 Será	 rocket science	
proceder-se	 a	 essa	 alteração?	 Não	
creio.	 Mas,	 lá	 está,	 era	 necessário	
as	coisas	serem	feitas…	e	dinheiro,	
o	 eterno	 problema.	 Assim,	 vamos	
continuar	 com	 esta	 linha	 presa	 por	
arames.	Até	quando?	Os	utentes	da	
Linha	 de	 Cascais	 merecem	 mais	 e	
melhor.



Comboio de balastro 
Entroncamento - Monte 
Abraão, passando pela 
zona da antiga estação 
de Rego, Maio de 2012 

Carlos Loução
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testes de penduLAres em unidAde 
múLtipLA

comboio histórico regressA tAmbém 
Ao domingo

No	 intuito	 de	 aferir	 o	
comportamento	 em	 via	 durante	
a	circulação	em	tracção	múltipla,	
durante	 o	 dia	 30	 de	 Maio	 os	
pendulares	 4002	 e	 4007	 foram	
acoplados	um	ao	outro,	realizando	
quatro	marchas	de	ensaio	entre	o	
Grande	Porto	e	Aveiro.
Durante	 as	marchas	 foi	 possível	
comprovar	o	comportamento	dos	
engates	 durante	 a	 pendulação	
em	curva,	assim	como	a	reacção	
das	 duas	 unidades	 durante	 as	
frenagens	 (tendo	sido	 realizadas	
algumas	frenagens	em	plena	via).
Uma	 vez	 que	 todas	 as	marchas	
cumpriram	 o	 horário,	 é	 de	
prever	 que	 os	 resultados	 foram	
positivos,	ao	contrário	de	ensaios	
anteriores	em	1999	e	2005	onde,	
devido	a	problemas	na	circulação	

em	plena	via,	ocorreram	atrasos	e	
supressões	de	marcha	de	ensaio.
As	 marchas	 realizadas	 tiveram	
origem	 em	 Contumil,	 de	 onde	
partiu	 a	 primeira	 marcha	 às	
10h20	 com	 destino	 a	 Aveiro.	
Pelas	 11h36m	 a	 composição	
dupla	 partiu	 de	 Aveiro	 com	
destino	 a	 Gaia,	 estação	 onde	
chegou	 pontualmente	 às	 13h00.	
Após	 uma	 pausa	 para	 almoço,	
foi	realizada	a	segunda	parte	dos	
ensaios,	tendo	a	dupla	partido	de	
Gaia	 cerca	 das	 15h00	 com	 um	
ligeiro	atraso	que	 foi	 recuperado	
até	 Aveiro.	 Às	 16h	 iniciou-se	
a	 última	 marcha	 de	 ensaios,	
desde	 Aveiro	 para	 Contumil	
(uma	vez	mais	dentro	do	horário	
estipulado).	

CP “ENVOLVIDA” NA EDP 7ª 
MEIA MARATONA DO DOURO 
VINHATEIRO

Realizou-se,	 no	 passado	 dia	 20	 de	
Maio,	 a	 EDP	 7ª	 Meia	 Maratona	 do	
Douro	 Vinhateiro,	 com	 o	 transporte	
dos	 participantes	 a	 ser	 assegurado	
pela	CP.	
A	 organização	 envolveu	 também	 a	
Refer,	 que	 montou	 uma	 plataforma	
amovível	 situada	 a	 700	 metros	 do	
antigo	 apeadeiro	 de	 Bagaúste.	 Para	
esta	operação	conjunta,	a	CP	destacou	
duas	 unidades	 da	 série	 0450,	 que	
realizaram	diversas	viagens	entre	esta	
paragem	e	a	estação	da	Régua.

João Joaquim

Ricardo Ferreira

LOCOMOTIVA DE MANOBRAS 
VOLTA AO IRIVO

Voltou	 ao	 serviço	 a	 locomotiva	 de	
manobras	no	terminal	de	mercadorias	
do	Irivo.	A	locomotiva	diesel	Schöma,	
com	 número	 de	 fabricante	 4498,	
voltou	ao	serviço,	depois	de	12	anos	
encostada	 sem	 andar	 no	 mesmo	
terminal.	
A	locomotiva	foi	construída	em	1982	e	
trabalhou	inicialmente	nas	instalações	
do	 porto	 de	 Leixões,	 na	 APDL.	 Foi	
mais	 tarde	vendida	para	o	 Irivo	onde	
se	 manteve	 durante	 algum	 tempo	
nas	 manobras,	 onde	 foi	 encostada	
sensivelmente	no	início	do	século.

A	 CP	 anunciou	 os	 dias	 e	 os	
horários	para	o	comboio	a	vapor	
que	 circulará	 novamente	 este	
ano	 na	 Linha	 do	 Douro,	 entre	
a	 Régua	 e	 a	 estação	 do	 Tua.	
A	 principal	 novidade	 é	 o	 facto	
de	 existirem	 circulações	 ao	
Domingo	de	manhã,	a	juntar	claro	
às	 circulações	 já	 habituais	 aos	
Sábados	à	tarde.

A oferta para este ano:

Sábados	(de	30	de	Junho	a	13	de	
Outubro):

Partida	 da	 estação	 da	 Régua	
às	 14h48	 e	 chegada	 à	 estação	
do	 Tua	 às	 16h05;	 no	 regresso,	
partida	 da	 estação	 do	 Tua	 às	
17h06	 e	 chegada	 à	 estação	 da	
Régua	às	18h22.

Domingos	 (2,	 9,	 16	 e	 23	 de	
Setembro):
Partida	 da	 estação	 da	 Régua	
às	 09h45	 e	 chegada	 à	 estação	
do	 Tua	 às	 11h02;	 no	 regresso,	
partida	 da	 estação	 do	 Tua	 às	
11h58	 e	 chegada	 à	 estação	 da	
Régua	às	13h14.
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ALterAções nA rede FerroviáriA

greve dos revisores pArALisou 
LisboA
Nos	 dias	 23,	 24	 e	 25	 de	 Maio	
os	 revisores	 e	 trabalhadores	
das	 bilheteiras	 da	 CP	 Lisboa	
fizeram	greve,	em	protesto	pelas	
remunerações	 nos	 dias	 feriados	
e	de	descanso,	que	serão	pagas	
apenas	 a	 50%,	 contrariamente	
aos	100%	previstos	no	acordo	de	
empresa.
A	 greve,	 convocada	 pelo	
Sindicato	Ferroviário	 da	Revisão	
Itinerante	 Comercial,	 teve	 uma	
enorme	 adesão	 e	 deixou	 Lisboa	

praticamente	 sem	 comboios	
urbanos.	 Não	 foram	 decretados	
serviços	 mínimos,	 e	 circularam	
poucos	 comboios	 nas	 várias	
linhas	 a	 cargo	 da	 CP	 Lisboa	
durante	os	três	dias	de	greve.
Esta	 greve	 soma-se	 a	 outras	
em	 que	 o	 sector	 tem	 sido	 fértil,	
mantendo-se	 actualmente	
decretada	 uma	 greve	 parcial	 às	
horas	extra	por	parte	do	Sindicato	
dos	Maquinistas.

Surgiram	 no	 passado	 mês	
de	 Maio	 algumas	 alterações	
relativamente	 à	 rede	 ferrovária.	
Segundo	a	REFER,	 o	Ramal	 de	
Sines	foi	colocado	a	partir	de	dia	
6	 sem	 exploração	 ferroviária,	 o	
que,	em	termos	práticos,	significa	
muito	pouco:	até	agora,	apenas	a	
Metalsines,	ao	PK	171.2,	utilizava	
o	 ramal,	 se	 bem	 que	 muito	
esporadicamente;	 enquanto	 que	
o	 ramal	 da	Petroquimica,	 ao	PK	
171.8,	já	há	muitos	anos	que	não	

tinha	qualquer	uso.
Na	Linha	do	Leste	as	estações	de	
Bemposta,	Crato	e	Santa	Eulália	
foram	eliminadas,	evitando	assim	
afrouxamentos	 à	 passagem	
destas	 zonas.	 A	 via	 entre	 Torre	
das	 Vargens	 a	 Portalegre	 passa	
a	 ser	 classificada	 como	 D4,	 tal	
como	acontecia	 entre	Portalegre	
e	 Elvas,	 o	 que	 faz	 com	 que	
os	 comboios	 de	 mercadorias	
possam	 circular	 pela	 linha	 sem	
quaisquer	restrições.

FIM DAS OBRAS NOS TÚNEIS DA 
BEIRA ALTA

A	 REFER	 anunciou	 no	 seu	 site	 o	
fim	 das	 obras	 nos	 túneis	 do	Azeval,	
Espinho,	 Ribeira	 e	 Monte	 de	 Lobos.	
A	 empreitada	 agora	 dada	 como	
concluída	abrangeu	o	seguinte:
-	 Alargamento	 e	 refechamento	 de	
juntas	no	interior	e	portais;
-	Substituição	de	blocos	de	alvenaria	
partidos	no	interior	e	portais;
-	Reparação	e	construção	de	drenagem	
transversal,	incluindo	a	construção	de	
caixas	de	decantação;
-	 Tratamento	 dos	 taludes	 frontais	 e	
reparação	da	drenagem	do	tardoz	do	
parapeito;
-	Limpeza	dos	portais	e	de	zonas	do	
interior;
-	Substituição	e	reforço	da	fixação	de	
placas	de	sinalética;
-	Reparação	e	pintura	de	nichos;
-	Reparação	das	caleiras	de	cabos	em	
betão.	

CP AUMENTA FREQUÊNCIA DE 
COMBOIOS NA ESTAÇÃO DE 
AREGOS

A	 CP	 decidiu	 aumentar	 a	 oferta	 de	
comboios	 a	 servirem	 a	 estação	 de	
Aregos,	 na	 Linha	 do	 Douro,	 a	 partir	
do	dia	6	de	Maio.	Sendo	assim,	com	
a	 paragem	 dos	 comboios	 do	 serviço	
Inter–regional,	 passaram	a	 ser	 26	 as	
ligações	 em	 ambos	 os	 sentidos	 que	
servem	esta	estação.	
Na	 origem	 desta	 medida	 está	 o	
aumento	de	procura	durante	o	periodo	
de	 Verão,	 segundo	 declarações	 do	
administrador	 da	 CP,	 Nuno	 Moreira.	
Esta	 medida	 estará	 em	 vigor	 até	 ao	
dia	14	de	Outubro	de	2012.

José Sousa

José Sousa

José Sousa
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o Adeus deFinitivo dAs 0600’s

entregA dos úLtimos vAgões sgnss

No	dia	31	de	Maio	de	2012,	a	CP	
efectou	 uma	 marcha	 entre	 Faro	
e	Santa	Apolónia	 envolvendo	 as	
UDD’s	 0604	 e	 0617.	 Depois	 de	
terem	 realizado	 no	 início	 do	 dia	
um	Regional	com	destino	a	Faro,	
as	unidades	seguiram	viagem	até	
à	capital,	materializando	assim	o	
fim	definitivo	do	serviço	comercial	
das	 0600’s,	 meses	 depois	 das	
0450’s	terem	começado	a	circular	

regularmente	no	Algarve.	
Apenas	a	falta	de	material	levou	a	
que	estas	duas	últimas	unidades	
tivessem	circulado	mais	tempo	do	
que	seria	suposto	acontecer.	
Estas	 últimas	 automotoras	
ficam	 agora	 encostadas	 no	
Entroncamento,	 junto	 das	
unidades	 da	 restante	 série,	
fechando-se	 mais	 um	 ciclo	 na	
ferrovia	nacional.

CP FAZ ALTERAÇÕES NO SERVIÇO 
INTERCIDADES DA BEIRA BAIXA

A	 CP	 introduziu,	 no	 dia	 1	 de	 Junho,	
várias	 alterações	 ao	 serviço	
Intercidades	da	Beira	Baixa,	em	virtude	
das	inúmeras	queixas	recebidas	desde	
a	introdução	das	UTE’s	no	final	do	ano	
passado.	A	empresa	prepara-se	para	
reduzir	 os	 preços	 na	 Linha	 da	 Beira	
Baixa	para	as	viagens	compreendidas	
estritamente	entre	Abrantes	e	Covilhã,	
e	 ainda	 para	 viagens	 realizadas,	
de	 2ª	 a	 5ª	 feira,	 em	 alguns	 dos	
percursos	 disponíveis.	 Uma	 viagem	
entre	Lisboa	e	a	Covilhã,	nestes	dias	
referidos,	 vai	 passar	 a	 custar	 17	 €,	
enquanto	as	viagens	realizadas	entre	
6ª	 feira	 e	 Domingo	 mantêm	 o	 preço	
anteriormente	praticado	de	18,50	€.
Outra	 novidade	 é	 a	 introdução	 do	
“Flexipasse	CP”,	uma	nova	assinatura	
mensal	 disponível	 para	 os	 percursos	
entre	 o	 Entroncamento	 e	 a	 Covilhã,	
que	 permite	 viajar	 nos	 serviços	
Intercidades	 e	 Regional	 de	 forma	
ilimitada.
Por	 outro	 lado,	 a	 CP	 também	 se	
comprometeu	 a	 introduzir	 melhorias	
ao	 nível	 do	 conforto	 das	 unidades,	
nomeadamente	 com	 a	 introdução	 de	
cortinas	nas	janelas.	Foi	 já	 lançado	e	
adjudicado	um	concurso	público	para	
fornecimento	das	mesmas,	no	valor	de	
cerca	de	9.000€.	
Com	o	objectivo	de	distinguir	as	UTE	
afectas	a	este	serviço,	estas	passaram	
já	 a	 ter	 inscrito	 o	 logotipo	 do	 serviço	
Intercidades	 junto	 às	 portas	 e	 a	
designação	 “Intercidades”	 inscrita	 na	
frente	das	unidades.

Carlos Loução

A	 EMEF	 completou	 no	 mês	 de	
Maio	a	entrega	dos	últimos	vinte	
vagões	 da	 série	 de	 Sgnss	 à	 CP	
Carga.	 O	 seu	 fabrico	 iniciou-
se	 ainda	 no	 ano	 de	 2009	 e	 foi	
realizado	 integralmente	 nas	
oficinas	 do	 Entroncamento.	
O	 material	 inseria-se	 numa	
encomenda	total	de	400	unidades	
em	 que	 se	 incluía	 esta	 série	 de	
300	 vagões	 Sgnss,	 de	 bogies,	

e	 a	 série	 de	 100	 vagões	 Lgnss,	
de	 eixos,	 cuja	 entrega	 já	 se	
encontrava	completa.
Este	investimento	no	valor	de	41,2	
milhões	de	euros	permitem	à	CP	
Carga	aumentar	substancialmente	
a	frota	dedicada	ao	transporte	de	
contentores	e	caixas	móveis,	um	
tráfego	com	expectativa	crescente	
para	os	próximos	anos.

Ricardo Quinas

Ricardo Quinas
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incêndio em 592

iberiAn Link chegA A méridA

O	 serviço	 “Iberian	 Link”	 ganhou	
no	mês	de	Maio	mais	um	destino	
possível	 –	 Mérida.	 Na	 prática,	
trata-se	 da	 recuperação	 de	 um	
tráfego	 que	 havia	 desaparecido	
há	 alguns	 meses	 e	 que	 foi	
bastante	 consequente	 durante	
alguns	anos.
Apesar	de	integrado	na	dinâmica	
do	serviço	“Iberian	Link”,	o	serviço	
de	 Mérida	 cinge-se	 ao	 corredor	
Alcântara/Santa	 Apolónia	 –	
Mérida,	 serviço	 operado	 durante	
alguns	 anos	 com	 comboios	
completos,	 e	 que	 nos	 últimos	
meses,	devido	à	crise,	deixou	de	
existir.
Este	serviço	é	agora	recuperado,	
limitado	a	três	vagões	articulados	
por	 comboio	 e	 a	 dois	 comboios	
por	 semana.	O	serviço	 colocado	
à	 disposição	 tem	 por	 isso	 a	
capacidade	 para	 o	 transporte	

de	 até	 24	 TEU	 por	 semana	 por	
sentido,	 bem	 aquém	 dos	 108	
TEU	 por	 semana	 que	 eram	
possibilitados	 até	 há	 uns	meses	
no	 serviço	 independente	 (9	
vagões	 articulados,	 três	 vezes	
por	semana).	É,	ainda	assim,	um	
regresso	 que	 se	 saúda,	 e	 que	
deixa	 em	 aberto	 naturalmente	
uma	evolução	positiva	do	serviço	
que	 possa	 motivar	 a	 inclusão	
de	mais	 frequências	 ou	 de	mais	
vagões.
No	 horizonte	 continua	 a	
possibilidade	 do	 “Iberian	 Link”	
vir	 a	 ter	 uma	 quarta	 frequência	
semanal	 entre	 o	 Entroncamento	
e	 Madrid,	 embora	 sem	 data	
definida,	 pois	 o	 difícil	 contexto	
económico	 dos	 dois	 países	
arrefeceu	 o	 crescimento	 do	
tráfego	ferroviário	de	contentores	
entre	os	dois	países.

A	 automotora	 592-034,	 que	
realizava	 no	 passado	 dia	 28	
de	 Maio	 o	 Regional	 3105	 entre	
Nine	 e	Viana	 do	Castelo,	 sofreu	
um	 pequeno	 incêndio	 numa	
das	 unidades	 motoras,	 junto	 ao	
apeadeiro	da	Silva.	
Ao	 local	 ocorreram	 ainda	 as	
corporações	 dos	 bombeiros,	 no	
entanto	 o	 incêndio	 acabou	 por	
ser	 apagado	 por	 um	 extintor.	
A	 automotora	 com	 parte	 dos	
motores	 ligados	 conseguiu	
ainda	 descer	 à	 estação	 de	
Barcelos,	 onde	 resguardou.	 A	
Linha	 do	 Minho	 esteve	 cortada	

sensivelmente	1h15	e	os	poucos	
passageiros	 que	 seguiam	 no	
comboio	 foram	 conduzidos	 por	
taxistas	até	ao	seu	destino.
Este	 é	 mais	 um	 caso	 que	 se	
junta	 às	 fracas	 prestações	 que	
as	 automotoras	 espanholas	
estão	 a	 ter	 em	 Portugal.	 Em	
Fevereiro	 passado,	 também	
uma	automotora	da	mesma	série	
registou	 uma	 situação	 idêntica	
na	 Linha	 do	Douro	 e	 desde	 que	
entraram	ao	serviço	em	Portugal	
em	 2009,	 são	 frequentes	 as	
avarias	registadas.

INTERCIDADES DO ALENTEJO 
APRESENTAM SINAIS DE 
MELHORIA

Desde	 a	 reabertura	 do	 serviço	
Intercidades	 do	 Alentejo	 em	 Julho	
de	 2011,	 a	 procura	 pelo	 serviço	
tem	 aumentado	 gradualmente.	
Comparando	 a	 procura	 entre	 Julho	
de	 2011	 e	 Março	 do	 corrente	 ano	
com	 o	 período	 homólogo	 de	 2009	 e	
2010,	 viajaram	 229	 mil	 passageiros	
nos	 serviços	 do	 Alentejo	 contra	 154	
mil	 passageiros	 anteriormente.	 A	
ocupação	dos	serviços	é	ainda	assim	
reduzida,	 31%	 nos	 Intercidades	 de	
Évora	e	19,4%	nos	de	Beja,	 contudo	
é	 um	número	 de	 louvar	 numa	 região	
que	 possui	 claras	 dificuldades	 em	
justificar	 um	 meio	 como	 o	 comboio,	
principalmente	em	tempo	de	recessão.	
Os	 gastos	 operacionais	 também	
melhoraram.	 Antes	 da	 electrificação	
da	 linha,	 a	 CP	 registou	 gastos	
operacionais	de	4,2	milhões	de	euros	
em	nove	meses,	valor	que	desceu	para	
3	 milhões	 após	 as	 obras.	 O	 serviço	
somou	 ainda	 assim	 1,9	 milhões	 de	
euros	em	prejuízo	(contra	3,1	milhões	
no	período	homólogo	anterior),	ou	seja,	
as	 receitas	 chegaram	 apenas	 para	
cobrir	37%	dos	gastos	operacionais.
Desde	 que	 o	 serviço	 Intercidades	
de	 Évora	 é	 realizado	 com	 recurso	
a	 material	 eléctrico,	 Évora	 ficou	 a	
1h21	do	centro	da	capital,	tempo	que	
tornou	 o	 serviço	 competitivo	 face	 ao	
automóvel	 e	 que	 justifica	 claramente	
todas	 estas	 melhorias.	 Este	 recente	
serviço	 aposta	 claramente	 nas	
movimentações	 pendulares	 entre	
Lisboa	 e	 a	 cidade	 de	 Évora,	 com	
dois	 comboios	 de	 manhã	 e	 dois	 ao	
final	 do	 dia	 por	 sentido.	 É,	 portanto,	
uma	aposta	que	pode	ainda	ter	muita	
margem	para	crescer	a	médio	prazo,	
caso	 se	 mantenha	 uma	 regularidade	
adequada.

Fonte: Jornal “Público”

Ricardo Quinas

Valério dos Santos
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Foi	concluída,	nos	meses	de	Abril	e	Maio,	em	Guifões,	a	intervenção	
de	restauro	dos	salões	SRyf	2	e	Sy	5	e	do	furgão	Df	408,	material	que	
integra	 o	 Comboio	 Presidencial.	 Este	 material	 apresenta	 agora	 um	
aspecto	impecável,	à	imagem	das	cores	originais.

A	carruagem	SRyf	2	efectuou	ensaios	de	linha	no	dia	10	de	Maio,	entre	
as	estações	de	Contumil	e	Leixões.	Foi	 levada	para	o	Entroncamento	
no	 dia	 17	 de	 Maio,	 para	 a	 colocação	 dos	 adereços	 respeitantes	 ao	
restaurante.	No	dia	29	de	Maio	foi	deslocada	para	Santa	Apolónia	para,	
na	madrugada	do	dia	seguinte,	efectuar	ensaios	na	Linha	de	Cascais.	

A	primeira	actividade	oficial	com	a	carruagem	foi	realizada	no	dia	02	
de	Junho,	na	organização	do	Congresso	Anual	da	Europa	Nostra,	onde	
foi	incluído	um	passeio	pela	Linha	de	Cascais.

Em	relação	ao	restante	comboio,	a	carruagem	A7yf	407	e	o	salão	Sy	
3	estão	neste	preciso	momento	a	ser	pintados	em	Guifões	e	devem	ficar	
prontos	 nos	 próximos	 dias.	O	 salão	 Sy	 4	 está	mais	 atrasado,	 porque	
foi	 das	 últimas	 peças	 a	 chegar	 a	Contumil	 e	 é	 dos	 que	mais	 precisa	
de	alterações.	Em	falta	está	também	a	locomotiva	1805,	que	ainda	se	
mantém	em	Guifões	para	pintura.	Em	final	de	Junho	haverá,	em	principio,	
novidades.

chArters

No	 dia	 24	 de	 Abril,	 a	 1413	 à	
cabeça	 de	 uma	 marcha	 de	
Contumil	 para	Guifões,	 com	os	
salões	 Presidenciais	 SRyf	 2	 e	
Sy	 3	 e	 da	 carruagem	A7yf	 704.	
Duas	 semanas	 depois,	 o	 salão	
restaurante	 SRyf	 2	 já	 efectuava	
testes	na	linha	de	Leixões.

Fotografia: João	Fernandes	

No	 dia	 10	 de	 Maio,	 o	 salão	
restaurante	 SRyf	 2	 efectua	
ensaios	 na	 linha	 de	 Leixões,	
entre	 Leixões	 e	 Contumil.	 O	
material	 agora	 restaurado	
possui	 freio	 a	 vácuo	 e	 dá	
passagem	 a	 freio	 pneumático.	
A	1413	é	uma	das	 locomotivas	
que	ainda	possui		freio	a	vácuo,	
daí	 a	 sua	 escolha	 para	 estas	
últimas	marchas.
A	 fotografia	 foi	 obtida	 junto	 à	
Ponte	do	Carro,	sobre	o	rio	Leça.

Fotografia: João	Fernandes	
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No	dia	17	de	Maio,	o	salão	SRyf	
2	 foi	 levado	 até	 ao	 MNF	 no	
Entroncamento.	 Na	 fotografia	
vemos	 novamente	 a	 1413	 à	
passagem	 por	 Aveiro,	 com	
duas	Corail’s	para	peso-freio.	O	
comboio	Presidencial	 está	apto	
a	circular	a	100	km/h.

Fotografia: Ricardo	Ferreira	

A	 mesma	 marcha	 anterior,	
mas	 desta	 vez	 à	 passagem	
por	 Paialvo.	 O	 salão	 deslocou-
se	 ao	 Entroncamento	 devido	
à	 cerimónia	 cultural	 que	 iria	
ter	 lugar	 no	 dia	 02	 de	 Junho,	
na	 Linha	 de	 Cascais.	 No	
MNF	 foram-lhe	 adicionados	
os	 adereços	 respeitantes	 ao	
restaurante.

Fotografia: João	Morgado

O	 salão	 chegou	 a	 Lisboa	
no	 dia	 29	 de	 Maio,	 onde	 foi	
imediatamente	 encaminhado	
para	 testes	de	gabarit	na	Linha	
de	Cascais.
No	 dia	 02	 de	 Junho,	 o	 MNF	
associou-se	 à	 organização	 do	
Congresso	Anual	Europa	Nostra,	
através	da	organização	de	uma	
viagem	especial	entre	a	estação	
do	 Cais	 do	 Sodré	 e	 Cascais,	
para	 o	 Grupo	 do	 Património	
Industrial.	 Na	 fotografia	 vemos	
a	 1413	 à	 frente	 do	 referido	
comboio,	na	Cruz	Quebrada.

Fotografia: João	Cunha
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A	 carruagem	 SRyf	 2	 durante	 a	
sua	 actividade	 cultural,	 com	
vários	 convidados.	 A	 fotografia	
foi	obtida	na	Cruz	Quebrada.	

Fotografia: José	Sousa

A	 carruagem	 SRyf	 2	 na	 partida	
de	Contumil	para	a	sua	viagem	
de	340	km	até	Lisboa.	

Fotografia: Gonçalo	Ribera	

O	perfil	da	carruagem	SRyf	2
Fotografia: José	Sousa
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IR Valença - Porto 
Campanhã à passagem 
pelo viaduto de 
Durrães, Agosto de 
2011

Ricardo Ferreira
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A infraestrutura

Nos	dias	de	hoje,	a	Linha	do	Leste	
apresenta	 uma	 infraestrutura	
parcialmente	 renovada,	 subsistindo	
alguns	 troços	 com	 armação	 de	 via	
mais	antiga	mas	que	já	não	colocam	
as	 restrições	 a	 que	 assistíamos	
há	 alguns	 anos	 atrás.	 Mas	 vamos	
analisar	 mais	 ao	 detalhe	 este	
capítulo.
O	primeiro	troço	de	via	entre	Abrantes	
e	Torre	das	Vargens,	numa	extensão	
de	39	km,	é	o	que	apresenta	maior	
movimento,	 especialmente	 por	
servir	 o	 Ramal	 de	 Cáceres,	 mas	
também	 por	 ocasionalmente	 se	
carregar	 madeira	 em	 Ponte	 de	
Sor.	 A	 infraestrutura	 encontra-se	
em	 razoável	 estado,	 com	 carril	
UIC	 54	 em	 barra	 longa	 soldada	

assente	 sobre	 travessas	 bibloco,	
reutilizados	 de	 outras	 renovações,	
sobretudo	 da	 Linha	 do	 Norte.	 As	
velocidades	 autorizadas	 rondam	 os	
110-120	 km/h.	A	 estação	 de	 Ponte	
de	 Sor	 encontra-se	 desguarnecida.	
Entre	 Dezembro	 de	 2009	 e	 até	 ao	
fim	 de	 2011,	 às	 quartas,	 sextas	 e	
domingos,	 tinha	 um	 cruzamento	
entre	 um	 regional	 e	 um	 comboio	
de	mercadorias,	entre	as	9	e	as	10	
horas,	 que	 obrigava	 à	 necessidade	
de	 estar	 guarnecida	 durante	 esses	
períodos.	O	 fim	do	 serviço	 regional	
ditou	também	o	fim	desses	períodos	
e	actualmente	apenas	é	guarnecida	
esporadicamente	 quando	 se	
movimenta	 madeira.	 A	 estação	 da	
Torre	 das	 Vargens	mantinha-se	 até	
há	pouco	tempo	guarnecida	24	horas	
por	dia,	encontrando-se	actualmente	

apenas	 com	 um	 turno	 durante	 a	
noite	 devido	 ao	 Lusitânia	 Comboio	
Hotel.	A	 indefinição	 em	 torno	 deste	
comboio	é	o	que	permite	ainda	que	
esta	estação	tão	singular	mantenha	
alguma	actividade.	A	antiga	estação	
da	 Bemposta	 foi,	 no	mês	 de	Maio,	
completamente	 eliminada	 com	
a	 publicação	 do	 61º	 aditamento,	
publicado	a	6	de	Maio,	à	IET	50,	não	
ficando	sequer	como	apeadeiro.	
Nos	25	km	que	separam	a	Torre	das	
Vargens	e	a	antiga	estação	do	Crato,	
exclusivé,	a	infraestrutura	apresenta	
carril	UIC	54	em	barra	curta,	assente	
sobre	 travessa	 bibloco,	 excepto	
nas	 ligações	 do	 carril,	 onde	 são	
usadas	 travessas	 de	 madeira.	 As	
velocidades	 permitidas	 vão	 até	
aos	 80	 km/h	 e	 havia	 restrições	 a	
nível	de	carga	até	há	pouco	tempo.	

Nos últimos anos temos assistido a grandes mudanças na Linha do Leste, quer no que respeita à infraestrutura, 
quer no que respeita ao tráfego ferroviário que nela transita. A incerteza quanto ao corredor de mercadorias 
Sines – Badajoz e os investimentos realizados pela Refer permitem, a médio prazo, assegurar a continuidade 
desta ligação internacional. Aproveitamos agora para fazer uma retrospectiva e ver todos os passos que 
recentemente contribuíram para moldar o cenário a que assistimos nos dias que correm.

A LinhA do Leste nA ActuALidAde - pArte i
Ricardo Quinas Vários

Vista abrangente da estação de Elvas

reportAgem
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Encontrava-se	classificada	como	C4	
(para	 efeitos	 de	 regulamentação,	
esta	 classificação	 estendia-se	 da	
Torre	 das	 Vargens	 a	 Portalegre),	
permitindo	 8	 toneladas	 por	 metro	
linear,	mas	apenas	20	toneladas	por	
eixo.	A	 IET	52	permitia	a	circulação	
de	 material	 até	 22,5	 toneladas	
por	 eixo,	 desde	 que	 a	 velocidade	
fosse	 limitada	 a	 40	 km/h.	 O	 61º	
aditamento	 à	 IET	 50	 ditou	 também	
o	fim	desta	restrição,	estando	agora	
classificado	como	D4,	como	de	resto	
se	 encontra	 toda	 a	 Linha	 do	 Leste,	
permitindo	 22,5	 toneladas	 por	 eixo	
e	 8	 toneladas	 por	 metro	 linear.	 O	
Directório	 da	 Rede	 para	 2013	 tem	
prevista	 uma	 intervenção	 em	 3	 km	
entre	 os	 apeadeiros	 de	 Chança	 e	
Mata	para	passagem	de	barra	curta	
a	 barra	 longa	 soldada.	 A	 estação	
do	 Crato	 tinha	 agulhas	 talonáveis	
e	 era	 atravessada	 por	 esse	 motivo	
a	 30	 km/h	 mas,	 à	 semelhança	 da	
Bemposta,	 foi	agora	completamente	
eliminada,	 deixando	 também	 de	
constar	na	IET	50.
No	ano	de	2010,	a	Refer	lançou	um	
concurso	público	para	a	renovação	de	
26	km	de	via	entre	o	Crato	e	Assumar,	
deixando	 de	 fora	 a	 estação	 de	
Portalegre.	A	 intervenção,	concluída	
em	Agosto	de	2011,	veio	substituir	a	
via	em	carril	de	barra	curta	assente	
em	travessas	de	madeira	e	percorrida	
a	 30-40	 km/h,	 por	 carril	 UIC	 54,	
travessas	 monobloco	 polivalentes	
e	balastro	novo,	 com	velocidades	a	
rondar	 os	 100-120	 km/h.	A	 estação	
de	Portalegre	tinha	programada	uma	
intervenção	 no	 Directório	 da	 Rede	
de	2011,	com	a	execução	a	terminar	
em	 Fevereiro	 deste	 ano,	 mas	 tal	
não	 se	 veio	 ainda	 a	 concretizar.	 O	
fim	 do	 serviço	 regional	 no	 final	 do	
ano	de	2011	ditou	também	o	fim	da	
guarnição	desta	estação,	que,	até	à	
data,	 apenas	 tinha	 um	 cruzamento	
entre	um	regional	e	um	comboio	de	
mercadorias	ao	fim	da	tarde.	
No	 troço	 entre	 Assumar	 e	 Santa	
Eulália,	 a	 linha	 encontra-se	
completamente	 renovada,	 mas	
apresenta	duas	situações	diferentes.	
Nos	primeiros	10	km,	a	via	assenta	
sobre	 travessas	 monobloco	
polivalentes,	 tendo	 sofrido	 uma	
intervenção	 simultânea	 com	o	 troço	
entre	 o	 Crato	 e	Assumar,	 em	 2010	
e	 2011.	 Nos	 restantes	 9	 km	 até	
à	 entrada	 de	 Santa	 Eulália,	 a	 via	
assenta	em	 travessas	bibloco.	Para	
ambos	os	casos,	o	carril	é	UIC	54	e	
as	 velocidades	 rondam	 os	 100-120	
km/h.	 Santa	 Eulália	 tinha	 agulhas	
talonáveis	mas	foi	também	eliminada	

Recta ao PK 141, entre Abrantes e a Bemposta

A antiga estação da Bemposta, ainda com os AMV’s instalados

Linha do Leste à saída da Torre das Vargens; à esquerda vê-se o Ramal de Cáceres
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Aspecto da infraestrutura renovada, entre Assumar e Santa Eulália, ao PK 231

como	estação	pelo	61º	aditamento	à	
IET	50.
No	 ano	 de	 2009	 a	Refer	 deu	 início	
a	 obras	 de	 renovação	 de	 via	 entre	
Santa	Eulália	e	Elvas,	numa	extensão	
de	19	km,	excluíndo	estas	estações	
referidas.	 A	 velha	 armação	 de	 via	
com	 travessas	 de	 madeira	 e	 carril	
de	barra	curta	percorridos	a	apenas	
40	 km/h	 de	 velocidade	 máxima	 e	
com	inúmeros	solavancos	deu	lugar	
a	uma	via	 renovada,	com	travessas	
monobloco	 polivalentes	 e	 carril	 UIC	
54,	 assentes	 sobre	 balastro	 novo,	
percorridos	 a	 120	 km/h.	 A	 estação	
de	 Elvas	mantém	 o	 antigo	 layout	 e	
dispõe	de	um	terminal	de	contentores	
explorado	 pela	 Mota-Engil	 do	 lado	
oposto	 ao	 EP.	 Assume-se	 como	
estação	 fronteiriça	 e	 encontra-se	
guarnecida	24	horas	por	dia.
Os	 11	 km	 que	 separam	 a	 estação	
de	 Elvas	 da	 fronteira	 aguardam	
ainda	 pela	 sua	 renovação.	 A	 via	
assenta	 em	 travessas	 de	 madeira	
e	 é	 percorrida	 a	 40	 km/h.	 Do	 outro	
lado	da	fronteira,	nuestros	hermanos	
têm	 a	 via	 renovada	 com	 travessas	
bibloco.

Tráfego ferroviário

Desde	 o	 ano	 2008,	 assistimos	
a	 muitas	 mudanças	 no	 tráfego	
ferroviário,	 quer	 de	 passageiros,	
quer	 de	 mercadorias.	 O	 serviço	
regional,	 além	 do	 prolongamento	
até	Badajoz	no	fim	do	ano	de	2009,	
viu	o	seu	 tempo	de	viagem	diminuir	
progressivamente	com	as	renovações	
até	 ao	 já	 esperado	 fim	 do	 serviço.	
Nos	 serviços	 de	 passageiros,	 nota	
também	para	o	serviço	internacional	
Lusitânia	 Comboio	 Hotel	 para	
Madrid,	 que	 viaja	 os	 últimos	 dias	
por	 esta	 linha,	 seguindo	 até	 Torre	
das	Vargens,	para	depois	enveredar	
pelo	Ramal	de	Cáceres.	Os	serviços	
de	 mercadorias,	 nacionais	 e	
internacionais,	 foram	 apresentando	
altos	e	baixos,	com	o	aparecimento	
de	alguns	tráfegos	novos	e	o	fim	de	
outros	 tráfegos	 e	 beneficiaram,	 não	
só	 da	 renovação	 da	 infraestrutura,	
como	do	fim	do	serviço	regional,	para	
uma	 grande	 redução	 do	 tempo	 de	
ligação	 do	 Entroncamento	 a	 Elvas/
Badajoz.	Vamos	partir	do	ano	2008	e	
ver	ao	pormenor	toda	esta	evolução.
No	início	do	ano	de	2008	a	Linha	do	
Leste	 contava	 com	 dois	 comboios	
regionais	 em	 cada	 sentido,	 a	
ligarem	 o	 Entroncamento	 a	 Elvas.	
Para	Elvas	os	 comboios	partiam	às	
9:49	e	às	18:45;	no	sentido	oposto,	
às	 5:26	 e	 às	 14:31	 de	 Elvas.	 As	

Linha do Leste à passagem pelo apeadeiro de Santa Eulália-A

Troço de via entre Elvas e a fronteira do Caia, ao PK 272 
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viagens	 demoravam	 entre	 2	 horas	
e	54	minutos	e	3	horas.	Todos	eles	
faziam	 ou	 recebiam	 ligação	 do	
Ramal	 de	 Cáceres,	 com	 regionais	
para	Marvão-Beirã.	Por	esse	motivo,	
circulavam	 com	 múltiplas	 de	 Allan	
0350	que	se	separavam	e	juntavam	
na	estação	de	Torre	das	Vargens.
O	 dia	 14	 de	 Dezembro	 de	 2008,	
data	 em	 que	 a	 CP	 actualizou	 os	
horários,	 mostrou-se	 negro	 para	 o	
serviço	 regional	 na	Linha	do	Leste.	
As	ligações	passaram	das	anteriores	
2	horas	e	54	minutos	para	3	horas	e	
25	minutos	(considerando	a	viagem	
mais	 rápida)	 devido	 à	 degradação	
das	 condições	 da	 via,	 com	 as	
alterações	 do	 horário	 a	 reflectirem-
se	 sobretudo	 do	 Crato	 em	 diante.	
A	 título	 de	 exemplo,	 os	 21	minutos	
que	 demorava	 o	 percurso	 entre	
Santa	Eulália	e	Elvas	passaram	a	33	
minutos.
Um	 ano	 volvido	 e	 a	 CP	 decidiu	
introduzir	 novas	 alterações	 aos	
horários	 em	 Dezembro	 de	 2009.	
A	 principal	 novidade:	 o	 regresso	
dos	 comboios	 a	 Badajoz,	 com	 a	
circulação	 para	 Elvas	 de	 manhã	 a	
ver	a	partida	ser	antecipada	para	as	
8:45	e	a	chegar	a	Badajoz	às	12:37	
(hora	 portuguesa).	O	 regresso	 saía	
da	cidade	espanhola	às	17:30.	Mas	
as	 alterações	 não	 se	 ficaram	 por	

aqui:	 um	 dos	 regionais	 que	 fazia	 a	
ligação	 entre	 a	 Torre	 das	 Vargens	
e	 Marvão-Beirã	 passou	 a	 ligar	
directamente	 o	 Entroncamento	 a	
esta	estação	fronteiriça.	Chegava	de	
Marvão-Beirã	à	cidade	ferroviária	às	
14	horas	e	saía	perto	das	16	horas.	
Com	esta	alteração	só	a	circulação	
de	manhã	para	Badajoz,	antecipada	
para	as	8:45	e	o	seu	regresso	eram	
realizados	 com	 recurso	 a	 múltipla	
de	0350	até	ou	a	partir	da	Torre	das	
Vargens.	 De	 resto,	 apenas	 foram	
realizados	 pequenos	 ajustes	 nos	
horários	 dos	 comboios	 de	 Elvas/
Badajoz,	com	a	viagem	mais	rápida	
a	 demorar	 3	 horas	 e	 18	 minutos	
(percurso	 Entroncamento	 –	 Elvas),	
em	virtude	apenas	da	diminuição	do	
tempo	 de	 paragem	 na	 estação	 de	
Torre	das	Vargens.
No	 início	 do	 mês	 de	 Agosto	 de	
2010,	a	 já	 referida	 renovação	entre	
Santa	Eulália	e	Elvas	veio	reduzir	os	
tempos	de	 ligação	das	anteriores	3	
horas	e	25	minutos	para	3	horas	e	10	
minutos,	com	os	ajustes	a	recaírem	
mais	 uma	 vez	 apenas	 do	 lado	 de	
Elvas/Badajoz.
O	 dia	 31	 de	 Janeiro	 de	 2010	 ficou	
marcado	 pelo	 fim	 dos	 comboios	
regionais	 no	 Ramal	 de	 Cáceres.	
As	estações	entre	Abrantes	e	Torre	
das	Vargens	voltaram	assim	a	ficar	

reduzidas	 a	 2	 ligações	 regionais	
por	 dia	 para	 cada	 lado	 e	 com	 isso	
deixaram	 de	 se	 conseguir	 ver	
diariamente	 as	 múltiplas	 de	 Allan’s	
a	 circular	 entre	 o	 Entroncamento	 e	
Torre	das	Vargens.
Setembro	 de	 2011	 trouxe	 boas	
novidades	 ao	 ameaçado	 serviço	
regional	 desta	 linha.	 Com	 a	
renovação	 de	 via	 entre	 o	 Crato	 e	
Assumar,	 a	 ligação	 para	 a	 cidade	
fortificada	 completava-se	 assim	 no	
mínimo	 em	 2	 horas	 e	 37	 minutos,	
muito	 inferiores	 aos	 piores	 tempos	
de	 2009,	 3	 horas	 e	 25	 minutos	 e	
mesmo	 inferiores	 às	 2	 horas	 e	 54	
minutos	do	ano	de	2008.
Contudo,	 pouco	 tempo	 passou	 até	
ao	anúncio	do	fim	deste	serviço,	que	
chegou	com	o	Programa	Estratégico	
de	 Transportes	 (PET)	 lançado	 em	
Novembro	 de	 2011	 pelo	 actual	
Governo.	 As	 baixas	 ocupações	
aliadas	 aos	 elevados	 custos	 de	
operação	 das	 automotoras	 Allan	 e	
os	 problemas	 financeiros	 do	 país	
e	 das	 empresas	 públicas,	 entre	 as	
quais	 a	 CP,	 foram	 determinantes	
para	 esta	 decisão.	 Em	 Dezembro,	
a	 CP	 ainda	 fez	 pequenos	 ajustes	
aos	horários,	mas	a	decisão	estava	
tomada.	 No	 dia	 31	 de	 Dezembro	
encerrou-se	 o	 capítulo	 do	 serviço	
regional,	 deixando	 a	 linha	 entregue	
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A ligação das Allan’s provenientes de Marvão, à esquerda, e de Elvas, à direita, na pitoresca estação da Torre das Vargens.



O Lusitânia procedente de Madrid, a aguardar a hora de partida da Torre das Vargens, Janeiro de 2012

por	um	descarrilamento.
Ainda	no	que	se	refere	ao	Lusitânia,	
o	PET	contemplava	a	desactivação	
total	 do	 Ramal	 de	 Cáceres	 até	 ao	
fim	de	2011	e	a	intenção	de	alterar	o	
percurso	deste	comboio,	passando	a	
seguir	para	a	capital	do	país	vizinho	
pela	Linha	da	Beira	Alta.	Essa	data	
foi	 depois	 prolongada	 até	 ao	 fim	
de	 Janeiro	 deste	 ano,	 com	 a	CP	 a	
procurar	 negociar	 com	 a	 Renfe	 a	
alteração	do	seu	percurso.	Contudo,	
as	 negociações	 não	 produziram	
frutos,	muito	devido	ao	Governo	da	
Extremadura	 que	 não	 quer	 abdicar	
do	serviço	 ferroviário	 (o	Lusitânia	é	
o	único	comboio	a	servir	as	estações	
na	 Extremadura	 de	 Valência	 de	
Alcântara,	San	Vicente	de	Alcântara,	
Cáceres	 e	Navalmoral	 de	 la	Mata).	
A	 decisão	 foi	 adiada	 mais	 uma	
vez	 para	 o	 fim	de	Fevereiro	mas	 a	
questão,	que	viria	mesmo	a	alcançar	
a	 esfera	 política,	 nunca	 teve	 um	
consenso	entre	os	dois	governos.	O	
desfecho	desta	autêntica	televonela	
ainda	está	em	aberto;	porém,	depois	
de	muitas	“manobras	de	bastidores”,	
algumas	delas	pouco	claras,	parece	
que	 o	 Lusitânia,	 afinal	 de	 contas,	
se	 vai	manter	 via	 Linha	do	Leste	 e	
Ramal	de	Cáceres.

aos	 comboios	 de	 mercadorias.	 A	
prometida	concessão	rodoviária	em	
substituição	 do	 serviço	 ferroviário	
não	se	concretizou.
Em	 termos	 de	 serviços	 de	
passageiros,	 só	 o	 Lusitânia	
atravessa	 a	 linha	 até	 Torre	 das	
Vargens,	 mas	 não	 efectua	 serviço	
em	 nenhuma	 estação	 desta	 linha.	
A	partida	de	Lisboa-Santa	Apolónia	
ocorre	pelas	22	horas	e	30	minutos	
e	 o	 regresso	 chega	 às	 7	 horas	 e	

30	minutos.	O	 percurso	 a	 partir	 do	
Entroncamento	era	assegurado	por	
locomotivas	1930.	A	partir	de	16	de	
Outubro	 de	 2011,	 as	 locomotivas	
1400,	 nomeadamente	 a	 1408	 e	
1462,	renderam	as	1930	no	percurso	
a	diesel.	De	salientar	que,	desde	23	
de	Janeiro	e	até	14	de	Dezembro	de	
2008,	este	comboio	circulou	durante	
alguns	meses	via	Beira	Alta,	devido	
a	obras	na	infraestrutura	do	lado	de	
Espanha	 -	 obras	 essas	 motivadas	

Regional para Badajoz com uma UM de Allan’s na Bemposta, Dezembro de 2010
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Linha do Norte

Por	 esta	 altura,	 o	 serviço	 “Alfa”	
de	 1992,	 feito	 pelas	 locomotivas	
da	 série	 2600	 com	 carruagens	
CoRail,	 havia-se	 transformado	 no	
“Alfa	 Pendular”,	 efectuado	 pelas	
automotoras	 da	 série	 4000.	 No	
sentido	Lisboa	–	Porto,	de	segunda	a	
quinta-feira,	havia	cinco	circulações,	
sextas	e	domingos	tinham	oito,	e	os	
sábados	 cinco;	 no	 sentido	 inverso,	
de	 segunda	 a	 quinta-feira,	 existiam	
seis	Alfas,	às	sextas-feiras	oito,	aos	
sábados	cinco	e	aos	domingos	sete.	
A	 viagem	 demorava	 entre	 3h10	 a	
3h20	 entre	 as	 estações	 de	 Santa	
Apolónia	 e	 de	 Campanhã.	 Para	
além	 da	 ligação	 Lisboa	 –	 Porto,	
havia	ainda,	de	segunda	a	sexta,	um	
Alfa	Pendular	 por	dia	e	por	 sentido	

a	 viajar	 entre	o	Pragal,	 na	margem	
Sul	 do	 Tejo,	 e	 Porto-Campanhã	 –	
aproveitando	a	ligação	ferroviária	da	
ponte	 sobre	 o	Tejo	 inaugurada	 três	
anos	antes.	A	viagem	entre	os	dois	
pontos	demorava	cerca	de	3h24.
Passando	aos	Intercidades,	existiam	
três	comboios	por	dia	a	viajarem	entre	
as	 duas	 cidades	 mais	 importantes	
do	país	 (com	um	deles,	de	sexta	a	
domingo,	a	ser	estendido	até	Braga),	
e	 demoravam	 3h40	 de	 “topo”	 a	
“topo”.	 Diariamente,	 também	 havia	
um	 comboio	 a	 ir	 até	 Braga	 (para	
além	do	 “extra”	 de	 fim-de-semana),	
em	 que	 a	 viagem	 total	 demorava	
entre	 as	 5h05	 e	 as	 5h15.	 Estes	
comboios	de	Braga,	em	Campanhã,	
deixavam	 carruagens	 destinadas	
aos	Intercidades	da	Régua.
O	serviço	inter-regional	mantinha-se	

ainda	 entre	 Lisboa	 e	 o	 Porto,	 com	
três	 comboios	 durante	 a	 semana	
entre	 as	 duas	 cidades	 e	 dois	 aos	
fins-de-semana.	 Estas	 viagens	
demoravam,	 na	maioria	 dos	 casos,	
4h30,	com	os	nocturnos	(que	apenas	
não	 se	 efectuavam	 na	 madrugada	
de	domingo)	a	serem	a	excepção	à	
regra	e	a	levarem	entre	4h50	e	5h20	
entre	ambas	as	cidades.	De	registar	
ainda	 que	 todos	 estes	 comboios	
possuíam	 serviço	 de	 transporte	
de	 automóveis.	 Nesta	 linha	 havia,	
ainda,	 serviço	 inter-regional	 entre	
Porto-Campanhã	 e	 Coimbra,	 com	
um	comboio	matinal	entre	ambas	as	
estações,	em	ambos	os	sentidos,	de	
segunda	a	sexta,	com	o	percurso	a	
ser	 percorrido	 em,	 sensivelmente,	
1h40.
Debruçando-nos	 sobre	 o	 (extenso)	

Continuando na senda das ligações ferroviárias existentes no território português em 2002, é altura de nos 
debruçarmos sobre a zona centro.

o pAssAdo dos horários - ZonA centro (2002)
Carlos Loução Vários

Jorge Monteiro

Allan 0307+0306 com o regional Coimbra-Parque - Serpins, passando por Vale de Açor a 14 de Julho de 2000

comboio histórico

18



Uma UTE da série 2000 em Coimbra-B no ano de 2002

serviço	 regional	 desta	 linha,	 tal	
como	 em	 1992,	 os	 principais	
pontos	 nevrálgicos	 desta	 linha	 em	
termos	 de	 serviço	 regional	 eram	 o	
Entroncamento	 e	 Coimbra.	 Tanto	
que,	no	sentido	Lisboa	–	Porto,	não	
existia	 qualquer	 comboio	 regional	
directo,	 ao	 passo	 que,	 no	 sentido	
inverso,	 existiam	 dois:	 o	 nocturno	
da	 madrugada	 de	 segunda-feira,	
que	 demorava	 4h35	 entre	 as	 duas	
cidades,	 com	 mais	 outro	 comboio,	
aos	 domingos	 à	 noite,	 com	 viagem	
de	 4h10	 e	 menos	 paragens.	 Entre	
Lisboa	 e	 o	 Entroncamento	 existiam	
três	 regionais	 neste	 sentido	 (dois	
aos	domingos),	quando	na	direcção	
inversa	existiam	quatro	comboios	de	
segunda	a	sexta-feira,	um	ao	sábado	
e	três	aos	domingos	–	faltando,	claro,	
as	 ligações	 entre	 Lisboa	 e	 Tomar,	
abordadas	 no	 parágrafo	 seguinte;	
estes	 comboios	 demoravam	 cerca	
de	 1h30.	 Entre	 o	 Entroncamento	 e	
Porto-Campanhã	havia	um	comboio	
às	 sextas-feiras,	 unicamente	 neste	
sentido,	 de	 3h10	 de	 Viagem.	 De	
seguida,	 tínhamos	 os	 comboios	
regionais	 entre	 o	 Entroncamento	 e	
Coimbra-B:	eram	onze	os	comboios	
por	 dia,	 (aos	 fins	 de	 semana,	 no	
sentido	Entroncamento	–	Coimbra-B,	
eram	 oito	 aos	 sábados	 e	 seis	 aos	
domingos,	enquanto	que,	no	sentido	
inverso,	 eram	 sete	 aos	 sábados	 e	
seis	aos	domingos),	com	tempos	de	
viagem	entre	a	1h30	e	a	1h45.	Ainda	
havia	 um	 comboio	 extra	 que	 ia	 do	
Entroncamento	até	à	estação	central	
de	 Coimbra.	 Entre	 esta	 cidade	 e	 o	
Porto,	as	circulações	eram	imensas.	
Neste	 sentido,	 existiam	 quinze	
regionais	 entre	 Coimbra	 e	 Porto-
São	Bento	 (aos	 sábados	eram	dez,	
aos	 domingos	 sete),	 com	 o	 sentido	
inverso	 a	 ser	 contemplado	 com	
dezasseis	 comboios	 (onze	 aos	
sábados,	 oito	 aos	 domingos),	 em	
que	 a	 viagem	 se	 fazia,	 em	 média,	
em	 2h15.	 De	 referir	 que	 estes	
comboios	 continuavam	 a	 efectuar	
serviço	suburbano	entre	as	estações	
de	Porto-São	Bento	e	Aveiro.	Havia	
ainda	 um	 comboio	 entre	 Coimbra	
e	 Aveiro,	 que	 se	 efectuava,	 neste	
sentido,	de	domingo	a	sexta,	à	noite,	
e,	no	sentido	inverso,	de	segunda	a	
sábado,	de	manhã.
Falta	 aqui	 abordar	 o	 serviço	
suburbano	 entre	 o	 Porto	 e	 Aveiro.	
Este	 eixo	 de	 suburbanos	 tinha	

João Paulo Ferreira
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Regional com Xepa 9400 entrando na estação de Sernada do Vouga, 2005

António Gonçalves

Uma Allan na Covilhã, esperando a hora de partida para a Guarda em Agosto de 2003

João Paulo Ferreira
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comboios	 a	 ligarem	 o	 Porto-São	
Bento	 a	 Ovar	 e	 a	 Aveiro	 e,	 para	
além	dos	 regionais	 que	efectuavam	
serviço	 urbano,	 havia	 comboios	
entre	Porto-São	Bento	e	Aveiro	entre	
as	5h10	e	as	23h10,	ao	passo	que,	
no	sentido	inverso,	de	Aveiro,	saíam	
comboios	entre	as	5h48	e	as	22h48.	
A	frequência,	quer	num	sentido,	quer	
no	outro,	era	de	um	comboio	por	hora,	
e	a	duração	de	viagem	era	de	1h22.	
Todavia,	 por	 via	 de	 obras	 na	 linha,	
aos	 fins-de-semana,	 a	 circulação	
destes	 comboios	 era	 condicionada:	
até	 às	 14h,	 os	 comboios	 não	
passavam	de	Ovar	 quer	 ao	 sábado	
quer	 ao	 domingo;	 depois	 das	 14h,	
essa	 suspensão	 só	 se	 mantinha	
aos	 sábados.	 De	 segunda	 a	 sexta-
feira,	 havia	 também	uma	 família	 de	
urbanos	a	circular	entre	São	Bento	e	
Ovar,	a	operarem	entre	as	6h25	e	as	
0h25	nesta	direcção,	e	as	6h50	e	as	
20h45	 no	 sentido	 oposto.	A	 viagem	
nesta	família	demorava	55	minutos.

Ramal de Tomar

Neste	 ramal	 apenas	 circulavam	
comboios	 provenientes	 de	 Santa	
Apolónia,	se	bem	que	de	dois	tipos:	
inter-regionais	 e	 regionais.	 Os	
primeiros	efectuavam-se	de	segunda	
a	sexta,	de	manhã	no	sentido	Tomar	–	
Lisboa	e	à	tarde	na	direcção	oposta,	
e	 demoravam	 1h41	 entre	 as	 duas	
cidades.	 Os	 regionais	 eram	 mais,	
muito	mais:	entre	Lisboa	e	Tomar,	de	
segunda	a	sexta,	existiam	dezasseis	
comboios	 regionais,	 com	 dez	 aos	
sábados	e	nove	aos	domingos;	entre	
Tomar	 e	 Lisboa,	 tínhamos	 catorze	
ligações	 aos	 dias	 de	 semana,	 dez	
aos	 sábados	 e	 oito	 aos	 domingos.	
A	 viagem	 entre	 ambas	 as	 estações	
demorava,	 sensivelmente,	 duas	
horas.

Ramal de Alfarelos

Tal	 como	 em	 1992,	 os	 únicos	
comboios	 de	 passageiros	 que	
visitavam	o	Ramal	de	Alfarelos	eram	
os	suburbanos	da	região	de	Coimbra,	
que	faziam	vaivéns	sucessivos	entre	
esta	cidade	e	a	Figueira	da	Foz.	De	
segunda	a	sexta,	neste	sentido,	havia	
21	 comboios	 a	 circularem	 entre	 as	
5h21	e	as	0h21,	que,	aos	sábados,	
passavam	 a	 ser	 dezanove	 e	 aos	
domingos	dezasseis.	Entre	a	Figueira	

comboio histórico

Jorge Monteiro
IR Covilhã-Lisboa, ainda com os vagões do serviço auto-transportado entre Castelo 
Branco e Lisboa. Abrantes em  2001

Pela hora de almoço, uma Allan com um regional para a Figueira da Foz 
Cantanhede em 2003

1200 com um regional para Elvas, Abrantes em 2002.

João Paulo Ferreira

João Paulo Ferreira

Ricardo Ferreira
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Coimbra:	 um	 comboio	 Coimbra	 –	
Figueira	 da	 Foz	 e	 dois	 Figueira	 da	
Foz	 –	 Coimbra	 detinham-se	 em	
Coimbra-B;	 e	 no	 tempo	 de	 viagem,	
que	decrescera	para	cerca	de	1h40.

Linha da Beira Alta

Há	 dez	 anos	 atrás,	 a	 Beira	 Alta	
possuía	 três	 ligações	 diárias	 de	
Intercidades	entre	Lisboa	e	a	Guarda	
–	 e	 vice-versa.	 O	 seu	 tempo	 de	
viagem	 variava	 entre	 as	 4h10	 e	 as	
4h35,	sendo	que	os	mais	demorados	
efectuavam	paragens	em	Mortágua,	
Carregal	do	Sal,	Fornos	de	Algodres	
e	Vila	Franca	das	Naves.
Com	 o	 serviço	 inter-regional	
suprimido,	 os	 comboios	 regionais	
entre	 Santa	 Apolónia	 e	 a	 Beira	
Alta	 eram	 raros.	 De	 Lisboa,	 existia	
um	 comboio,	 aos	 sábados,	 que	
demorava	 5h22	 até	 se	 deter	
finalmente	 na	 estação	 da	 Guarda,	
ao	 passo,	 que	 daqui,	 saiam	 duas	
composições,	 unicamente	 ao	
domingo	 –	 uma	 à	 tarde,	 outra	 à	
noite	–	cuja	viagem	durava	entre	5h	
a	5h19.	Estes	comboios	(o	comboio	
Lisboa	 –	 Guarda	 e	 a	 circulação	 da	
tarde	 Guarda	 –	 Lisboa)	 estavam	
encarregados	 do	 serviço	 auto-
transportado	da	Beira	Alta.	O	grosso	
de	 comboios	 para	 esta	 linha	 partia	
de	 Coimbra,	 com	 três	 comboios	 a	
saírem	 da	 estação	 central	 e	 um	 de	
Coimbra-B	 rumo	 à	 Guarda	 (três	
aos	sábados	e	dois	aos	domingos);	
no	 sentido	 inverso,	 o	 número	 de	
comboios	 era	 idêntico,	 excepto	 aos	
domingos,	 em	 que	 só	 havia	 um	
regional.	O	tempo	de	viagem	oscilava	
entre	as	2h30	e	as	3h10.
Só	 falta	 falar	 nos	 regionais	 entre	
a	 Guarda	 e	 Vilar	 Formoso.	 Neste	
sentido,	 eram	 seis	 (cinco	 aos	
sábados),	 ao	 passo	 que,	 de	 Vilar	
Formoso,	 saíam	 cinco	 comboios	
(quatro	 aos	 domingos).	 A	 viagem	
entre	 as	 duas	 estações	 tinha	 uma	
duração	entre	os	40	e	os	50	minutos.	
Exceptuando	os	 comboios	Lisboa	–	
Guarda,	os	regionais	eram	de	classe	
única.

Linha da Beira Baixa

De	 1992	 a	 2002,	 o	 número	 de	
Intercidades	entre	Lisboa	e	a	Covilhã	
manteve-se	 nos	 dois	 comboios	
diários	 por	 sentido,	 com	 uma	
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da	 Foz	 e	 Coimbra,	 os	 urbanos,	
durante	 a	 semana	 de	 trabalho,	
eram	 vinte,	 operacionais	 entre	 as	
5h50	 e	 as	 0h50,	 enquanto	 aos	
sábados	passava-se	a	ter	dezanove	
circulações	 e	 aos	 domingos	
dezasseis.	O	 tempo	de	viagem,	de	
ponta	a	ponta,	variava	entre	a	1h10	e	
a	1h15.	Ainda	englobados	nas	redes	
de	 suburbanos,	 existiam	 comboios	
entre	 as	 duas	 principais	 estações	
de	 Coimbra,	 com	 seis	 comboios	 à	
segunda,	cinco	de	terça	a	sexta,	três	
aos	sábados	e	quatro	aos	domingos	
a	 circularem	 de	 Coimbra	 para	
Coimbra-B;	partindo	de	Coimbra-B,	
ao	 invés,	 existiam	 nove	 comboios	
de	 segunda	 a	 sexta,	 e	 sete	 aos	
fins-de-semana.	 Era	 um	 percurso	
efectuado	em	meros	quatro	minutos.	
Para	 além	 destes	 comboios	 aqui	
referidos,	 logicamente,	 englobado	
no	 serviço	 urbano	 da	 região	
conimbricense,	 havia	 também	 os	
regionais	 a	 efectuarem	 serviço	
suburbano	na	Linha	do	Norte	(entre	
Alfarelos	e	Coimbra-B),	na	Linha	do	
Oeste	 (entre	 a	 Figueira	 da	 Foz	 e	
Bifurcação	de	Lares)	e	no	Ramal	da	
Lousã	(entre	Coimbra	e	Coimbra-B).

Ramal da Lousã

Na	 Lousã,	 havia	 três	 tipos	 de	
regional;	 entre	 Coimbra-B	 e	
Serpins,	 entre	 Coimbra-Parque	 e	
Miranda	do	Corvo,	e	entre	Coimbra-
Parque	 e	 Serpins.	 No	 primeiro	
caso,	 existia	 apenas	 um	 regional	
por	 dia	 –	 todavia,	 aos	 domingos,	
não	 havia	 o	 comboio	 Coimbra-B	

–	 Serpins	 –	 e	 por	 sentido,	 ambos	
pela	 manhãzinha.	 A	 viagem	 neste	
regional	durava	entre	1h04	a	1h10.	
No	 segundo	 caso,	 também	 havia	
um	 regional	 por	 dia	 –	 de	 segunda	
a	 sábado	 entre	 Miranda	 do	 Corvo	
e	Coimbra-Parque,	e	aos	domingos	
no	 sentido	 inverso.	 Este	 regional	
tinha	 uma	 viagem	 de	 pouco	 mais	
de	meia-hora.	Finalmente,	 temos	o	
grosso	 dos	 comboios	 deste	 ramal,	
os	 regionais	 entre	Coimbra-Parque	
e	Serpins.	Havia	 dezoito	 comboios	
a	 circularem	entre	Coimbra-Parque	
e	Serpins	aos	dias	de	trabalho,	que	
passavam	a	ser	doze	aos	sábados	
e	 oito	 aos	 domingos;	 de	 Serpins	
para	 Coimbra-Parque,	 tínhamos	
dezasseis	 regionais	 de	 segunda	
a	 sexta-feira,	 dez	 aos	 sábados	 e	
oito	 aos	 domingos.	 O	 tempo	 de	
viagem	variava	entre	os	45	minutos	
e	 a	 1h15.	 Estes	 comboios	 haviam	
perdido	 a	 1ª	 classe,	 sendo	 agora	
regionais	de	classe	única.

Ramal de Cantanhede

Tal	 como	 em	 1992,	 havia	 três	
comboios	 por	 dia	 e	 por	 sentido	 a	
percorrerem	os	carris	do	Ramal	de	
Cantanhede.	Tal	como	então,	eram	
comboios	que	 ligavam	a	cidade	de	
Coimbra	 à	 de	 Figueira	 da	 Foz,	 via	
Pampilhosa.	As	maiores	diferenças	
cifravam-se	 no	 facto	 de,	 ao	 passo	
que,	 dez	 anos	 antes,	 todos	 os	
regionais	 saíam	 ou	 chegavam	
da	 estação	 central	 de	 Coimbra,	
agora,	 apenas	 três	 do	 total	 de	
seis	 circulações	 era	 originária	 de	

Uma Allan e uma UTE à espera de serviço na Figueira da Foz, em Agosto de 2001

João Marques
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pequenina	 diferença.	 Dez	 anos	
antes,	apenas	o	IC	matinal	seguia	a	
reboque	 do	 IC	 da	Beira	Alta;	 desta	
feita,	 ambos	 os	 comboios	 seguiam	
atrelados	 aos	 Intercidades	 Lisboa	
–	 Guarda	 até	 ao	 Entroncamento,	
e	 chegavam	 à	 Covilhã	 após	 4h18;	
o	 regresso,	 com	 os	 comboios	 a	
seguirem	isolados	dos	da	Beira	Alta,	
demorava	4h25.
O	 serviço	 inter-regional	 ainda	
existia,	 ainda	 com	um	 comboio	 por	
sentido	entre	Lisboa	e	a	Covilhã;	 a	
ida	 demorava	 5h12,	 a	 volta	 5h24.	
De	referir,	ainda,	que	o	inter-regional	
descendente	 efectuava	 serviço	
auto-transportado	a	partir	de	Castelo	
Branco	às	segundas,	terças,	quintas	
e	domingos.
Olhando	 agora	 para	 o	 serviço	
regional,	 entre	 Lisboa	 e	 a	 Covilhã,	
neste	sentido,	circulava	um	comboio	
por	 dia,	 que	 percorria	 a	 distância	
entre	 as	 duas	 estações	 em	 5h38	
e,	 às	 segundas,	 quartas,	 sextas	
e	 domingos	 fazia	 serviço	 auto-
transportado	entre	Lisboa	e	Castelo	
Branco;	no	sentido	oposto,	existiam	
três	comboios	de	segunda	a	quinta,	
dois	às	sextas	e	sábados	e	apenas	
um	no	domingo,	com	viagens	entre	
as	 5h	 e	 as	 5h45	 de	 duração.	 Do	

Entroncamento	 também	 partiam	
regionais	 para	 a	 Covilhã:	 um	 por	
dia	 e	 por	 sentido	 (se	 bem	 que	 o	
descendente	 não	 se	 efectuava	 à	
sextas	 nem	 aos	 domingos),	 com	
viagem	 de	 3h35.	 Também	 havia	
ligações	 do	 Entroncamento	 para	
Castelo	 Branco,	 o	 inverso	 já	 não	
acontecia:	um	comboio	de	segunda	
a	sábado,	nocturno,	e	outro,	apenas	
às	 sextas;	 as	 viagens	 demoravam	
cerca	 de	 2h20.	 Alferrarede	 era	
término	 de	 comboios	 provenientes	
do	 Entroncamento,	 com	 quatro	
comboios	 no	 sentido	 ascendente	
(três	 aos	 fins-de-semana)	 e	 três	
no	 descendente,	 cujo	 tempo	
médio	de	viagem	se	cifrava	nos	40	
minutos.	Finalmente,	ainda	existiam	
circulações	 entre	 o	 Entroncamento	
e	 Abrantes:	 duas	 neste	 sentido	
(uma	 às	 segundas	 de	 madrugada,	
virada	 para	 os	 militares	 da	 base	
de	Santa	Margarida,	 outra,	 à	 noite,	
todos	 os	 dias	 excepto	 às	 sextas-
feiras)	 e	 uma	 no	 sentido	 oposto	
(que	 se	 realizava	 de	 segunda	 a	
sexta),	 com	 viagem	de	 pouco	mais	
de	meia-hora;	 de	 Santa	Margarida,	
às	sextas	à	tarde,	também	havia	um	
regional	 que	 seguia	 directamente	
ao	 Entroncamento,	 onde	 chegava	

depois	de	16	minutos.	Os	regionais	
entre	 o	 Entroncamento,	Abrantes	 e	
Alferrarede	eram	de	classe	única.

Linha do Leste

Na	 Linha	 do	 Leste,	 para	 além	
do	 “Lusitânia”	 (abordado	 noutro	
capítulo),	 só	 existiam	 comboios	
regionais.	Um	deles	era	proveniente	
do	Entroncamento	e	destinava-se	a	
Elvas,	que	partia	à	hora	do	almoço	
e	 efectuava	 a	 viagem	 em	 3h22	
(com	 o	 consequente	 regresso,	 de	
manhã,	 a	 demorar	 3h07);	 o	 resto	
dos	comboios	tinham	Abrantes	como	
ponto	de	partida.	Um	 regional	 fazia	
a	viagem	entre	Abrantes	e	Elvas,	à	
tardinha,	 em	 2h30,	 com	 o	 regional	
de	regresso	a	efectuar-se	na	mesma	
altura,	demorando	2h40.	E	falta	falar	
ainda	 dos	 regionais	 a	 Badajoz:	 era	
um	 por	 dia	 e	 por	 sentido,	 partindo	
de	Abrantes	de	manhã	e	chegando	
à	 cidade	 espanhola	 2h46	 depois;	
o	 regresso	 era	 à	 tarde,	 e	 fazia	 o	
percurso	em	2h52.	Estes	 comboios	
realizavam-se	 todos	 os	 dias;	 mas	
ainda	havia	mais	alguns	em	que	isso	
não	acontecia:	todas	as	sextas-feiras	
à	 noite,	 realizava-se	 um	 comboio	
entre	 Abrantes	 e	 Portalegre,	 com	

Uma locomotiva da série 1930, com um comboio inter-regional para a Covilhã, passa por Belver em Agosto de 2002
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Um Intercidades para Lisboa sai de Coimbra-B em 2002

viagem	 de	 1h35,	 enquanto,	 no	
sentido	oposto,	de	segunda	a	sexta,	
existia	um	regional	que	partia	de	Torre	
das	Vargens	 e	 demorava	 cinquenta	
minutos	a	chegar	até	Abrantes,	onde	
dava	 ligação	aos	regionais	da	Beira	
Baixa.

Ramal de Cáceres

De	 1992	 para	 2002,	 a	 maior	
diferença	no	serviço	acabou	por	ser	
a	 perda	 da	 1ª	 classe	 nos	 regionais	
que	 circulavam	 entre	 Torre	 das	
Vargens	 e	 Marvão-Beirã.	 O	 resto	
mantinha-se	 pouco	 mais	 ou	 menos	
inalterado,	 aparte	 das	 horas	 de	
partida:	eram	dois	regionais	por	dia	e	
para	cada	sentido,	com	o	percurso	a	
ser	percorrido	numa	hora,	o	mesmo	
tempo	de	dez	anos	antes.

Linha do Oeste

Em	 1992,	 o	 serviço	 Intercidades	
ligava	 diariamente	 Entrecampos	
à	 Figueira	 da	 Foz;	 em	 2002,	 este	
serviço	 já	 tinha	 passado	 à	 história,	
sendo	 substituído	 por	 um	 comboio	
semanal	 que,	 às	 sextas-feiras,	 saía	
da	 Gare	 do	 Oriente	 pouco	 depois	
das	18h	em	direcção	a	Leiria,	onde	
chegava	 2h28	 depois.	 O	 regresso	
acontecia	 aos	 domingos,	 às	 19h18,	
com	o	comboio	a	chegar	ao	destino	
depois	de	uma	viagem	de	2h17.
Quanto	 ao	 serviço	 inter-regional,	
era	diário,	mas	partia	da	estação	do	
Cacém.	Existiam	dois	comboios	por	
dia	entre	esta	estação	e	a	Figueira	da	
Foz	e	vice-versa,	de	manhã	e	à	tarde.	
A	viagem	demorava	entre	as	2h51	e	
as	 3h16.	 No	 final	 do	 ano,	 todavia,	
estes	 comboios	 passariam	 a	 ter	
como	ponto	de	partida	Entrecampos-
Poente.
De	Campolide,	 de	 segunda	a	 sexta	
de	manhã,	saía	um	comboio	regional	
para	 as	 Caldas	 da	 Rainha,	 onde	
chegava	 2h16	 depois.	 O	 restante	
grosso	 dos	 comboios	 partia	 do	
Cacém:	 dez	 comboios	 de	 segunda	
a	 quinta-feira,	 nove	 às	 sextas,	 oito	
aos	 sábados	 e	 sete	 aos	 domingos,	
destinados	 às	 Caldas	 da	 Rainha;	
desta	cidade,	em	direcção	ao	Cacém,	
partiam	onze	regionais	de	segunda	a	
sexta,	 sete	aos	sábados	e	seis	aos	
domingos.	As	 viagens	 rondavam	as	
duas	horas	de	duração.	Do	Cacém,	
às	 sextas,	 saía	 ainda	 um	 regional	

comboio histórico

UTE 2000 e Allan 0300 resguardadas na estação da Guarda, 2003

Inter-regional Covilhã - Entroncamento a passar por Ródão em Agosto de 2002

João Paulo Ferreira

João Paulo Ferreira
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destinado	 a	 Torres	 Vedras,	 onde	
chegava	 1h05	 depois;	 a	 mesma	
composição	seguiria	rumo	às	Caldas	
da	Rainha,	 com	uma	viagem	de	47	
minutos.	Daí	para	cima,	apenas	havia	
comboios	 regionais	entre	as	Caldas	
da	Rainha	e	a	Figueira	da	Foz:	cinco	
comboios	entre	ambas	as	estações,	
de	 segunda	 a	 sexta	 e	 três	 aos	
domingos;	 aos	 sábados,	 no	 sentido	
ascendente,	 eram	 quatro,	 enquanto	
no	 descendente	 eram	 unicamente	
dois.	 Fazer-se	 uma	 viagem	 nestes	
comboios	demorava	entre	a	1h59	e	
as	2h33.	De	referir,	também,	que	os	
regionais	desta	linha	eram	de	classe	
única.

Linha do Vouga

Falta	dar	um	olho	à	única	via	estreita	
ainda	 resistente	 da	 zona	 centro.	
Por	 esta	 altura,	 a	 Linha	 do	 Vouga	
estava	 “amputada”	 do	 troço	 entre	
Sernada	 do	 Vouga	 e	 Aveiro	 por	
interrupção	 do	 serviço	 ferroviário	
na	ponte	de	Sernada	–	a	circulação	
entre	as	duas	estações	era	feita	por	
intermédio	 de	 autocarros.	 No	 troço	
ainda	operacional,	existiam	ligações	
regionais	 entre	 Espinho	 e	 Sernada,	
e	 entre	 Espinho	 e	 Oliveira	 de	
Azeméis.	 O	 primeiro	 tipo	 tinha	 dois	
comboios	 diários	 por	 sentido	 entre	
ambas	 as	 estações,	 com	 tempos	
de	 viagem	 entre	 as	 2h	 e	 as	 2h10.	
A	 maioria	 dos	 comboios	 era	 entre	
Espinho	e	Oliveira	de	Azeméis:	cinco	
comboios	 nesse	 sentido	 e	 seis	 na	
direcção	 oposta,	 em	 que	 a	 viagem	
durava	sensivelmente	uma	hora.	Tal	
como	 algumas	 das	 linhas	 referidas	
anteriormente,	os	regionais	do	Vouga	
já	haviam	perdido	a	1ª	classe.
De	 referir	 ainda	 que	 a	 suspensão	
do	troço	Aveiro	–	Sernada	do	Vouga	
acabaria	por	ser	levantada	em	Junho;	
todavia	 foi	 interdita	 em	 meados	 de	
Julho	novamente,	com	a	linha	a	ficar	
totalmente	operacional	em	Outubro.	
A	partir	do	momento	que	esse	troço	
foi	 aberto,	 voltou	 a	 ter-se	 regionais	
entre	 Aveiro	 e	 Sernada	 –	 dois	 por	
dia	 (manhã	 e	 tarde)	 e	 por	 sentido,	
com	uma	hora	de	viagem	–	e	entre	
Aveiro	 e	 Águeda	 –	 oito	 comboios	
de	 segunda	 a	 sexta-feira,	 sete	 aos	
sábados	e	cinco	aos	domingos,	com	
viagem	de	35	minutos.

Finalmente,	 falta	 apresentar	 as	 distâncias	 entre	 Lisboa	 e	 os	 principais	
pontos	da	rede	da	zona	centro,	comparando-os	a	1992.

De Para
Tempos de Viagem
2002 1992

Lisboa

Tomar 01h41 01h40
Coimbra 01h51 02h08
Aveiro 02h19 02h42
Leiria 02h23 02h32

Figueira	da	Foz 02h561 03h05
Porto 03h01 03h00

Castelo	Branco 03h12 03h19
Serpins2 03h20 04h01

Sernada	do	Vouga 03h37 03h53
Marvão	-	Beirã 03h46 04h16

Guarda 04h04 05h12
Covilhã 04h09 04h33
Elvas 04h12 04h32
Braga 05h06 04h38

Vilar	Formoso 05h06 06h50
Viseu X 04h203

		1-	Via	Linha	do	Norte	e	Ramal	de	Alfarelos
		2-	Com	mudança	de	estação	de	Coimbra	para	Coimbra-Parque
		3-	Com	transbordo	rodoviário

comboio histórico

Um conjunto de Allan’s com um regional no Ramal da Lousã em 2002
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O	 dia	 6	 de	 Novembro	 de	 2011	 foi	
a	 altura	 escolhida	 para	 fazer	 a	
derradeira	 viagem	 de	 0600	 entre	
Faro	e	 Lagos,	 aproveitando	o	 facto	
deste	 material	 ainda	 não	 ter	 sido	
substituido	pelas	0450’s	e	aproveitar	
para	“experimentar”	a	linha	depois	de	
concluida	 a	modernização	 da	 via	 a	
nível	de	travessas,	carris	e	balastro.	
Entrei	 na	 0619,	 a	 automotora	 que	
iria	 realizar	 o	 Regional	 5904	 com	
saída	 de	 Faro	 às	 11h00.	A	 lotação	
do	 comboio	 está	 muito	 longe	 de	
ser	 	 razoável,	 não	 ultrapassando	 a	
dezena	na	secção	em	que	viajo.	
A	 unidade	 põe-se	 em	 marcha	
dentro	 do	 horário	 estabelecido	 e	
vai	 ultrapassando	 as	 agulhas	 em	
direcção	 da	 saída	 da	 estação,	
cruzando	a	passagem	de	nível	junto	
do	teatro	e,	a	partir	daí,		começamos	

a	ganhar	velocidade,	ultrapassando		
os	pontões	existentes	nesta	zona	da	
linha	e	passando	pelos	 locais	onde	
antigamente	existiam	os	apeadeiros	
de	Marchil	e	do	Patacão.	
Passamos	 pelo	 antigo	 ramal	 da	
Provimi,	 	 situado	 ao	 PK	 334.692,	
onde,	 nos	 dias	 de	 hoje,	 existe	
uma	 empresa	 de	 reciclagem,	 e,	
após	 a	 passagem	 sob	 a	 EN	 125,	
ultrapassamos	 o	 antigo	 apeadeiro	
de	 São	 João	 da	 Venda	 antes	 de	
efectuarmos	 a	 primeira	 paragem	
na	estação	do	Parque	das	Cidades	
(estação	 construida	 para	 o	 serviço	
do	 Euro	 2004,	 que	 levou	 ao	
encerramento	 da	 paragem	 de	 São	
João	 da	 Venda	 e	 do	 apeadeiro	 de	
Almancil-Nexe).	
É	 visível	 do	 comboio	 o	 estádio	 do	
Algarve,	que	por	ali	permanece	com	

uma	utilização	quase	nula.	É	apenas	
um	 passageiro	 que	 ali	 embarca	 na	
composição,	que	depois	de	se	meter	
em	marcha	passa	pelo	desactivado	
apeadeiro	 de	 Almancil-Nexe,	 pela	
passagem	de	nível	do	Esteval	e	curva	
à	 esquerda	 em	 direcção	 à	 próxima	
paragem,	 Almancil	 (originalmente	
era	 Vale	 Formoso).	 Nada	 de	
especial	 a	 relatar	 nesta	 ocasião,	
em	 que	 entram	 algumas	 pessoas	
e	 saem	 outras	 tantas,	 já	 que,	 por	
norma,	é	em	dias	de	semana	que	o	
movimento	é	mais	significativo,	com	
alguns	 estudantes	 e	 trabalhadores	
de	e	para	Faro.	
A	 nossa	 próxima	 paragem	 é	
em	 Loulé,	 onde	 a	 plataforma	 se	
apresenta	 quase	 deserta,	 apenas	
com	 uns	 passageiros	 de	 origem	
inglesa	que	embarcam	com	destino		

Depois de, no ano passado, se terem recordado as viagens de janela aberta a bordo das automotoras 
série 0600 que percorriam a zona mais a leste do Algarve, iremos agora relembrar a zona oposta, mais 
concretamente o percurso entre Faro e Lagos, incluindo a ida e volta.

FAro - LAgos - FAro (pArte i)
Pedro André Pedro André / José Sousa

A aproximação de um regional à estação de Portimão
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Na passagem sobre a 
ribeira do Arão

Pedro André
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Terminal de mercadorias de Loulé, visto a bordo da 0619

a	 Albufeira.	 Saída	 da	 estação	 de	
Loulé	 e	 a	 passagem	 pelo	 terminal	
de	 mercadorias	 que	 se	 apresenta	
quase	 vazio,	 com	 apenas	 dois	
vagões	da	série	Kls	com	tijolo;	nem	
o	habitual	comboio	do	jet	fuel,	o	que	
demonstra	também	que	o	movimento	
no	aeroporto	de	Faro,	por	estes	dias,	
não	é	muito	intenso.	
A	velocidade	aumenta	mais	uma	vez,	
e	 deixamos	 para	 trás	 o	 apeadeiro	
desactivado	 de	 Vale	 Judeu,	 que,	
embora	 tenha	 óptimas	 condições,	
não	 tem	 utilidade	 nenhuma.	
Corremos	 agora	 velozmente	 em	
paralelo	com	a	EN	125,	cruzando-a	
depois,	 até	 entrarmos	 na	 linha	 nº1	
da	estação	de	Boliqueime,	onde	não	
há	qualquer	passageiro;	esperamos	
aqui	alguns	minutos	pela	chegada	do	
Alfa	proveniente	do	Porto	(AP	180).
Após	 a	 passagem	 do	 CPA	 pela	
linha	 desviada,	 a	 0619	 retoma	 a	
sua	 marcha,	 e	 devido	 ao	 atraso	
do	 Pendular,	 atrasamos	 também.		
Seguimos	 em	 direcção	 a	 Albufeira,	
passando	entretanto	pelo	apeadeiro	
da	 Patã,	 desafecto	 ao	 serviço	
comercial,	e	que	já	apresenta	alguns	
vidros	partidos,	obra	do	abandono	a	
que	está	sujeito.	
Chegamos	 a	 Albufeira,	 onde	 o	
movimento	neste	domingo	acaba	por	
ser	razoável,	tendo	em	consideração	
que	 da	 estação	 até	 à	 cidade	 são	
cerca	 de	 6	 km	 -	 existe	 aqui,	 no	
entanto,	 ligação	 por	 autocarros	 e	
táxis.	
Colocamo-nos	 mais	 uma	 vez	 em	
marcha	 e	 só	 paramos	 em	 Tunes,	
onde	 os	 passageiros	 do	 AP	 180	
esperam	 pelo	 Regional	 que	 vai	
oferecer	ligação	até	Lagos.	Para	além	
do	tempo	de	espera	da	ligação,	que	
foram	 cerca	 de	 30	 minutos,	 passar	
de	 um	 CPA,	 para	 uma	 automotora	
de	 1978	 é	 caricato,	 quer	 para	 os	
passageiros	 da	 classe	 Turistica,	
quer	para	os	da	classe	Conforto.	No	
entanto,	são	em	número	considerável	
os	 que	 embarcam	 com	 destino	 ao	
Barlavento	Algarvio.	
A	 linha	 entre	 Tunes	 e	 Lagos	 foi	
completamente	 renovada	 (com	
excepção	 de	 algumas	 estações),	
obra	que	envolveu	a	substituição	de	
travessas	de	madeira	por	 travessas	
de	betão,	a	substituição	e	soldadura	
de	carris	e	a	renovação	de	balastro,	
o	 que	 faz	 com	 que	 o	 conforto	 da	
viagem	tenha	melhorado	um	pouco,	
dentro	das	possibilidades	do	material	
circulante.	
Passagem	 pela	 casa	 de	 PN	 de	
Alvalede	 onde	 antigamente	 existiu	
um	 apeadeiro,	 e	 o	 comboio	 detém-

Cruzamento na estação de Boliqueime

 A aproximação a Tunes
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 Ramal Silves - Amorim

A paragem na estação de Portimão

Após a antiga paragem da Figueira

se	 em	 Algoz,	 onde	 em	 tempos	
existiu	 uma	 cerâmica,	 sendo	 ainda	
visíveis	os	vestigios	do	cais	de	carga	
que	 permitiam	 o	 carregamento	 de	
mercadorias	para	o	comboio.	
A	próxima	paragem	é	na	estação	de	
Alcantarilha-Praia	 de	 Armação	 de	
Pêra,	 que	 fica	 também	 demasiado	
afastada	 de	 qualquer	 uma	 destas	
localidades,	 acabando	 por	 servir	
apenas	 os	 residentes	 que	 povoam	
a	 zona	 e	 que	 não	 são	 em	 grande	
número.	Mais	um	apeadeiro	que	se	
aproxima,	e	que	em	tempos	remotos	
foi	 durante	 algum	 tempo	 estação	
terminal	 –	 Poço	 Barreto.	 Edificio	
ocupado	por	um	restaurante,	que	lhe	
provocou	grandes	mudanças	visuais	
em	termos	da	fachada	principal;	em	
relação	 à	 parte	 ferroviária,	 a	 única	
obra	que	viu	nos	últimos	anos	 foi	o	
aumento	da	plataforma	e	a	colocação	
de	 um	 abrigo.	 O	 armazém	 ainda	
existente	apresenta	vários	elementos	
que	 denunciam	 a	 degradação	 a	
que	está	sujeito,	razão	mais	do	que	
suficiente	 para	 ser	 demolido	 antes	
que	possa	suceder	alguma	tragédia.
O	 próximo	 elemento	 que	 apresenta	
alguma	curiosidade	é	o	antigo	ramal	
da	 Corticeira	 Amorim,	 que	 mantém	
o	 topo	 de	 linha	 e	 carris	 nalguma	
extensão.	 Este	 ramal,	 nos	 seus	
últimos	 dias	 de	 funcionamento,	
era	 controlado	 pelas	 estações	 de	
Silves	 e	 de	 Alcantarilha.	 A	 casinha	
do	 “agulheiro”	 destacado	 para	 este	
ramal	 continua	por	 ali	 junto	à	 linha,	
quase	 junto	 ao	 sinal	 avançado	 da	
estação	de	Silves,	a	nossa	próxima	
paragem.	
O	aspecto	da	zona	envolvente	desta	
estação	é	deprimente.	Desde	que	o	
acordo	entre	a	REFER	e	a	câmara	de	
Silves	permitiu	a	entrega	das	antigas	
casas	da	CP	a	familias	carenciadas,	
o	 “ambiente”	 não	 é	 muito	 famoso,	
como	iremos	demonstrar	mais	tarde.	
A	estação	de	Silves	sofre	do	mesmo	
problema	 de	 centenas	 de	 outras	
estações	 e	 apeadeiros	 deste	 país,	
que	é	o	 facto	de	se	situar	 longe	do	
centro	 urbano,	 embora,	 neste	 caso,	
a	 povoação	 existente	 em	 redor	 da	
estação	 (Silves–Gare)	 tenha	 tido	
algum	crescimento	urbanistico.
O	 facto	 é	 que	 a	 construção	 dos	
novos	 acessos	 à	A22	 e	 à	 EN	 125,	
há	 alguns	 anos,	 retirou	 ainda	 mais	
competitividade	 ao	 comboio,	 em	
detrimento	 dos	 automóveis	 e	 dos	
autocarros	que	levam	as	pessoas	até	
aos	centros	populacionais.	
Ao	 fundo	avista-se	o	 rio	Arade,	que	
banha	a	cidade	de	Silves	e	que,	em	
tempos	 idos,	 foi	uma	 importante	via	
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Chegada à estação de Lagos, ainda com as 0600’s como “rainhas”

ecopista	 que	 passa	mesmo	 junto	 à	
linha	 (vim	 depois	 a	 descobrir	 que	
esta	 ecopista	 é	 parte	 integrante	 da	
Ecovia	 do	 Litoral	 e	 que	nesta	 zona	
permite	 um	 contacto	muito	 próximo	
com	a	ria	de	Alvor).	
Após	a	saída	da	Mexilhoeira	Grande,	
vamos	 encontrar	 nova	 passagem	
sobre	 uma	 ribeira	 –	 neste	 caso,	 a	
do	Arão	–	e	uma	recta	que	nos	 faz	
passar	 rapidamente	 por	 mais	 um	
apeadeiro	 desactivado	 que	 é	 o	 de	
Odiáxere.	
Três	 quilómetros	 depois,	 estamos	
parados	no	apeadeiro	da	Meia	Praia,	
completamente	deserto,	como	seria	
de	 esperar	 nesta	 altura	 do	 ano;	
todavia,	 nos	meses	 de	 Verão,	 esta	
zona	tem	sempre	algum	movimento,	
visto	 situar-se	 a	 escassas	 dezenas	
de	metros	da	praia.	
Com	 a	 saída	 da	 Meia	 Praia,	
começa	a	 “sinfonia”	dos	constantes	
apitos	 da	 automotora,	 já	 que	 são	
várias	 as	 passagens	 pedonais	 que	
atravessam	 a	 linha	 (as	 prometidas	
passagens	 superiores	 continuam	
no	 papel),	 fazendo	 a	 ligação	 entre	
a	estrada	e	o	extenso	areal	que	nos	
acompanha	durante	alguns	minutos	
até	 fazermos	 a	 última	 curva	 antes	
da	estação	de	Lagos,	local	do	fim	da	
primeira	parte	da	viagem.

de	 ligação	entre	Silves	e	Portimão.	
Após	a	saída	da	estação,	o	comboio	
começa	 a	 curvar	 em	 direcção	 ao	
litoral	e,	cerca	de	cinco	quilómetros	
depois,	 efectua	 paragem	 na	
estação	 de	 Estômbar-Lagoa,	
embora	 só	 a	 primeira	 localidade	
seja	 efectivamente	 servida	 pelo	
comboio,	já	que	Lagoa	fica	a	quatro	
quilómetros	da	estação.	
Continuamos	 viagem	 e	 passamos	
mais	 uma	 vez	 sobre	 a	 EN	 125	
até	 chegarnos	 ao	 apeadeiro	 de	
Ferragudo-Parchal.	 Foi	 durante	
alguns	 anos	 o	 término	 da	 linha	
enquanto	 não	 se	 construiu	 a	
ponte	 que	 dá	 ligação	 a	 Portimão.	
Nessa	 altura,	 a	 ligação	 à	 cidade	
foi	 realizada	 por	 barco,	 daí	 ter-se	
apetrechado	esta	estação	com	todos	
os	meios	necessários	à	inversão	de	
locomotivas	e	um	cais	ali	perto	para	
facilitar	a	deslocação	e	travessia	do	
rio	para	os	passageiros.	
Com	 a	 passagem	 sobre	 o	 rio	
Arade	 pela	 ponte	 com	 303	metros,	
a	 estação	 de	 Portimão	 surge-nos	
quase	 imediatamente,	e	é	aqui	que	
saem	 muitos	 passageiros	 que	 vão	
no	 nosso	 comboio,	 embarcando,	
contudo,	outros	 tantos	em	direcção	
a	Lagos.	
Até	 aqui,	 entre	 Tunes	 e	 Portimão,	

o	 movimento	 de	 passageiros	 foi	
muito	 residual:	 nas	 seis	 paragens	
intermédias,	 entre	 entradas	 e	
saídas,	 o	 número	 de	 passageiros	
que	o	comboio	movimentou	 rondou	
as	duas	dezenas.	
Após	 o	 desembarque	 de	 uns	 e	
embarque	 de	 outros	 (com	 algumas	
bicicletas	 à	 mistura),	 a	 automotora	
retoma	a	sua	marcha	serpenteando	
a	 cidade	 de	 Portimão	 e	 passando	
pelo	apeadeiro	desactivado	do	Alvor,	
que	foi,	nos	últimos	tempos,	alvo	de	
uma	 limpeza	 em	 redor	 do	 edificio.	
Foi	 ainda	 emparedado,	 evitando	
assim	 a	 ocupação	 indevida	 que	
aconteceu	 num	 passado	 recente;	
todavia,	o	abandono	em	que	a	zona	
se	 mantém	 levou	 	 a	 que	 o	 mato	
voltasse	 mais	 uma	 vez	 a	 ocupar	
toda	a	zona	envolvente.	
Passamos	 mais	 uma	 vez	 pela	 EN	
125	 (desta	 vez,	 por	 baixo	 dela)	 e,	
logo	 de	 seguida,	 aparece-nos	 a	
antiga	paragem	da	Figueira,	que	há	
vários	 anos	 deixou	 de	 ter	 serviço	
comercial.	 Segue-se	 a	 passagem	
pela	 ponte	 em	 betão	 da	 ribeira	 do	
Farelo	 e	 a	 chegada	 à	 estação	 da	
Mexilhoeira	 Grande,	 onde,	 para	
surpresa	 minha,	 saem	 algumas	
pessoas	 com	 e	 sem	 bicicletas	 que	
se	 dirigem	 na	 direcção	 de	 uma	
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De	certa	 forma	ainda	hoje	é	assim,	
mas	 voltando	 atrás	 uns	 anos,	 até	
2007,	 percebemos	 que	 na	 altura	
havia	 uma	 variedade	 que	 hoje	 em	
dia	desapareceu	dos	nossos	carris.
O	 Sábado	 de	 manhã	 apresentava	
várias	vantagens.	Não	era	(como	não	
é)	 um	 dia	 útil,	mas	 conservava	 um	
tráfego	 de	 mercadorias	 importante,	
a	 fechar	 a	 semana.	 O	 sábado	 de	
manhã	 mostrava	 a	 desaceleração	
do	 tráfego	 de	 mercadorias	 rumo	
à	 pausa	 (quase	 total)	 do	 fim	 de	
semana...	 alguns	 comboios	 a	
recolherem	 aos	 depósitos,	 alguns	
tráfegos	 de	 exportação	 resultado	
do	final	da	produção	semanal	na	6ª	
feira,	etc.
O	 dia	 22	 de	 Setembro	 foi	 um	
dos	 Sábados	 em	 que	 sacrifiquei	
algumas	 horas	 de	 sono,	 e	 decidi	 ir	
até	à	Linha	do	Norte	ver	uns	quantos	
comboios	 antes	 do	 almoço.	 Podia	
ter	escolhido	a	Margem	Sul,	também	
ela	fortíssima	na	altura	nas	manhãs	
de	 Sábado,	 mas	 optei	 pela	 zona	
da	Azambuja	–	Cartaxo	para	poder	
ver	 algumas	 locomotivas	 2600	 nos	

serviços	rápidos	de	passageiros.
A	 alvorada	 foi,	 como	 tantas	 outras	
vezes,	com	o	Sol	ainda	adormecido.	
A	 primeira	 paragem	 foi	 perto	 do	
apeadeiro	 das	 Virtudes.	 O	 café	
da	 localidade	 granjeou	 alguma	
reputação	 junto	 de	 mim	 e	 de	 mais	
alguns	trainspotters	pelas	magníficas	
torradas	 em	 pão	 rústico	 servidas	
de	 manhãzinha.	 Com	 o	 estômago	
aquecido,	 rumei	a	um	mítico	monte	
de	 areia	 que	 havia	 a	 cerca	 de	 um	
quilómetro	a	Norte	do	apeadeiro	das	
Virtudes.
Nunca	 percebi	 a	 razão	 pelo	 qual	
aquele	 monte	 ali	 estava,	 mas	 o	
certo	 é	 que	 estava	 numa	 posição	
estratégica,	 do	 lado	 de	 fora	 de	
uma	 curva	 bastante	 interessante	 e	
que	 permitia	 por	 exemplo,	 para	 os	
comboios	pendulares,	perceber	bem	
a	inclinação	das	caixas	enquanto	ali	
passavam	a	220	km/h.
A	 chegada	 ao	 dito	 monte	 deu-
se	 bastante	 antes	 do	 que	 era	
necessário.	 Às	 08:15	 da	 manhã	 já	
se	 faziam	 os	 primeiros	 testes	 ao	
enquadramento	 pretendido	 para	 os	

comboios	vindos	de	Lisboa,	afinal	de	
contas	 os	 grandes	 objectivos	 desta	
paragem	nas	Virtudes.
Mais	ou	menos	por	essa	hora	passou	
o	180	Porto	–	Faro,	com	um	atraso	
apreciável.	 Depois	 um	 outro	 Alfa	
em	sentido	oposto,	e	 logo	atrás	um	
regional	 Lisboa	 –	 Tomar	 que	 havia	
sido	 ultrapassado	 por	 esse	 Alfa	
entre	 a	 Castanheira	 do	 Ribatejo	 e	
Azambuja.	E	este	regional,	às	08:40,	
anunciava	a	proximidade	do	primeiro	
grande	objectivo	do	dia:	o	541	Lisboa	
–	 Covilhã,	 previsivelmente	 a	 cargo	
de	uma	2600.
Às	08:53,	sibilante,	apareceu	a	2621	
à	cabeça	do	541.	A	rápida	passagem	
a	160	km/h	dá	para	um	punhado	de	
fotos,	e	 logo	começa	a	espera	para	
o	 511...	 o	 Intercidades	 Lisboa	 –	
Guarda	onde,	à	época,	normalmente	
viria	uma	outra	2600.	E	as	previsões	
não	 falharam.	 Nem	 10	 minutos	
depois,	 às	 09:02,	 o	 511	 faz	 a	 sua	
aparição,	 com	 a	 2624	 em	 tracção.	
O	 stress	 havia	 sido	 grande,	 nem	 5	
segundos	 separaram	 a	 foto	 ao	 511	
da	passagem	de	um	Alfa	em	sentido	

Volto para vos falar de jornadas passadas em busca de comboios pela rede nacional. E para este artigo 
escolhi relatar o que era um verdadeiro clássico da rede nacional: a manhã de Sábado.

sábAdos de mAnhã nA LinhA do norte , 2007
João Cunha João Cunha

Intercidades 620 Guimarães -» Lisboa.
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Cruzamento no resguardo do Cartaxo entre um regional e o IC 540 Covilhã.

contrário	 que	 quase	 tapava	 a	 visão	
sobre	o	511.
O	 desfile	 continuava.	 Às	 09:08,	
apareceu	o	Eixo	de	sábado	Bobadela	
–	 Entroncamento,	 o	 famoso	 50033	
que	 à	 altura	 era	 uma	 caixinha	 de	
surpresas	 ao	 Sábado.	 Tanto	 podia	
ser	 uma	 locomotiva	 isolada,	 como	
podia	 trazer	 os	 contentores	 deste	
mundo	 e	 do	 outro	 atrás.	 Hoje	
não	 havia	 grande	 sorte,	 embora	
a	 composição	 fosse	 castiça	 o	
suficiente.	A	5613,	hoje	dedicada	aos	
comboios	de	passageiros,	 rebocava	
as	1462	e	1411	e	ainda	um	vagão	do	
tipo	Sgs,	habitualmente	dedicado	ao	
transporte	dos	contentores	Valouro.
O	relógio	marcava	09:30	quando	no	
sentido	Norte	–	Sul	apareceu	o	521	
Porto	–	Lisboa,	rebocado	pela	5606	
e	 passando	 pelas	 Virtudes	 a	 190	
km/h.	Depois	de	um	par	de	regionais,	
também	 vindo	 de	 Norte,	 apareceu	
o	 veículo	 de	 inspecção	 de	 via	 da	
Refer,	 em	 mais	 uma	 campanha	 de	
observação	 da	 geometria	 da	 rede	
nacional.
Dois	 minutos	 depois	 do	 invulgar	
avistamento,	 às	 09:43,	 apareceu	
vindo	 da	 Bobadela	 o	 80387/6	
Bobadela	 –	 Terminal	 XXI,	 com	
mais	 uma	 carrada	 de	 contentores	
destinados	ao	porto	de	Sines.	Como	
habitual	 ao	 fim	 de	 semana,	 este	
comboio	 havia	 trocado	 a	 habitual	
5600	dos	dias	úteis	por	um	irresistível	
par	 de	 enciclopédias	 andantes	
da	 aventura	 das	 electrificações	
monofásicas.	 As	 2512	 e	 2556	
arrastavam	 então	 vagarosamente	
este	 comboio	 rumo	 à	 bifurcação	
do	 Setil,	 onde	 entrariam	 depois	 na	
linha	de	Vendas	Novas	e	ganhariam	
finalmente	o	caminho	para	o	Sul	do	
país.
Após	 a	 passagem	 deste	 comboio,	
nada	 mais	 havia	 que	 justificasse	
a	 permanência	 nas	 Virtudes.	
Importava	subir	acima	do	Setil,	para	
poder	apanhar	alguns	comboios	que	
haviam	 saído	 a	meio	 da	manhã	 de	
Praias	Sado	e	de	Penalva,	e	que	se	
destinavam	a	Norte.
A	 escolha	 foi	 o	 resguardo	 do	
Cartaxo,	 uma	 infra-estrutura	 em	
serviço	 ainda	 há	 pouco	 e	 onde	
eram	 habitual	 os	 comboios	 de	
mercadorias	encostarem	para	serem	
ultrapassados	ou	aguardarem	canal	
livre	 antes	 de	 entrarem	 na	 linha	 de	
Vendas	Novas.
Às	 10:22,	 ainda	 a	 posição	 para	 as	
fotografias	 não	 estava	 escolhida	 e	
já	 a	 2629	 aparecia	 com	 o	 comboio	
Sud	 Expresso	 Irun	 –	 Lisboa,	 com	
sete	 carruagens,	 das	 quais	 duas	

Especial de Bobines  Penalva - Fuentes de Onõro, à entrada do resguardo.

Intercidades 511 Lisboa - Guarda, logo após as Virtudes.
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limitadas	ao	 serviço	nacional	 desde	
Vilar	Formoso.	
Faltavam	cerca	de	10	minutos	para	
as	onze	da	manhã,	e	surge	a	2628	
com	o	comboio	540	Covilhã	–	Lisboa,	
que	 cruza	 no	 início	 do	 resguardo	
com	um	regional	para	Tomar.	O	Sol,	
progressivamente	 mais	 favorável	
para	 comboios	 vindos	 de	 Norte,	
permite	 colorir	 impecavelmente	
o	 bonito	 conjunto	 formado	 por	
locomotiva	 e	 carruagens	 francesas,	
visto	 que	 à	 época	 o	 comboio	 540	
era	 habitualmente	 formado	 por	
carruagens	 Corail,	 contrariamente	
aos	 outros	 comboios	 descendentes	
formados	 sempre	 por	 carruagens	
Sorefame	renovadas.
E	 se	 ao	 início	 da	 manhã	 atrás	 do	
comboio	 para	 a	 Covilhã	 circulou	
o	 comboio	 para	 a	 Guarda,	 agora	
repetia-se	o	filme.	Depois	do	comboio	
vindo	 da	 Covilhã,	 o	 comboio	 vindo	
da	Guarda,	5	minutos	depois	do	540.	
Traccionado	o	510	vinha	a	locomotiva	
2608,	 acelerando	 furiosamente	 até	
aos	160	km/h	permitidos	da	entrada	
do	 resguardo	 até	 ao	 apeadeiro	 de	
Santana-Cartaxo.
Em	 relação	 às	 2600’s,	 a	 manhã	
estava	 feita.	 Nada	 mais	 estava	
previsto	 com	 as	 francesas	 em	
tracção,	 mas	 ainda	 sobravam	 dois	
motivos	de	grande	 interesse:	o	eixo	
Praias	Sado	–	Entroncamento,	e	um	
especial	 de	 bobines	 procedente	 de	
Penalva	e	com	destino	a	Fuentes	de	
Oñoro,	para	seguir	para	Espanha.
Em	 relação	 ao	 comboio	 Eixo,	
a	 mesma	 conversa	 que	 para	 o	
comboio	 da	 Bobadela:	 ao	 Sábado,	
alternava	 entre	 extremos.	 Também	
neste	 caso,	 a	 sorte	 foi	 madrasta.	
Às	 11:03	 a	 5616,	 recentemente	
saída	de	revisão,	passou	para	Norte	
rebocando	 apenas	 cinco	 vagões	
Rlps	vazios.	E	cinco	minuto	depois,	
aparecia	 a	 5609	 com	o	especial	 de	
bobines	 para	 Fuentes	 de	 Oñoro.	
Um	 comboio	 verdadeiramente	
impressionante	e	que	durante	alguns	
meses	foi	um	clássico	dos	Sábados.	
28	vagões	da	Transfesa,	mais	de	300	
metros	 decomposição	 homogénea,	
a	 fecharem	 uma	 manhã	 carregada	
de	 comboios,	 o	 que	 era	 normal	 ao	
Sábado.
Ainda	antes	de	voltar	a	casa,	tempo	
para	ver	o	620	Guimarães	–	Lisboa,	
com	oito	carruagens,	que	passou	às	
11:24.
Em	cerca	de	 três	horas	 foi	possível	
ver	a	cavalaria	eléctrica	em	acção	nos	
mais	variados	comboios,	sem	serem	
precisas	grandes	deslocações.	
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Alfa 180 Porto - Faro, nas Virtudes.

A passagem do VIV da REFER.

Vista de cauda do 50033 Bobadela - Entroncamento.
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Mercadorias Tuy - 
Soporcel, Barcelos em 
Março de 2012 
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Não	 me	 vou	 aqui	 dedicar	 a	 olhar	
para	 o	 decréscimo	 de	 qualidade	
da	 marca	 Intercidades,	 pois	 não	 é	
isso	que	aqui	 está	em	causa	neste	
momento.	 Durante	 anos,	 mais	
propriamente	 entre	 2006	 e	 2009,	
usei	 regularmente	 o	 comboio	 nº	
570/1	entre	o	Pragal	e	a	Funcheira,	
um	 percurso	 de	 pouco	 menos	 de	
180	 km,	 e,	 durante	 esses	 anos,	
sempre	me	deu	a	sensação	que	era	
um	comboio	que	era	extremamente	
lento,	que,	em	2006,	demorava	1h47	
a	levar-me	ao	meu	destino	mas	onde	
havia	 troços	 de	 baixa	 velocidade,	
em	que	o	comboio	ia,	literalmente,	a	
“pastelar”,	às	curvinhas	e	voltinhas.	
Os	 passageiros	 no	 comboio	
acabavam	por	não	ter	a	noção	de	ser	

uma	ligação	rápida	por	isso	mesmo.	
No	dia	22	de	Abril	de	2007,	piorou-
se	 ainda	 mais	 a	 situação,	 quando	
o	 tempo	 de	 viagem	 deste	 comboio	
aumentou	 para	 1h59.	 Ou	 seja:	 de	
uma	 velocidade	 média	 de	 100,26	
km/h,	 passou-se	 para	 uma	 de	
90,16	km/h.	A	principal	causa	deste	
aumentar	 de	 tempo	 foi	 o	 local	
escolhido	 para	 o	 cruzamento	 com	
o	Intercidades	670/1	Faro	–	Lisboa:	
a	 estação	 de	 Monte	 Novo-Palma,	
onde	 a	 composição	 efectuava	 uma	
paragem	de	cerca	de	dez	minutos…	
numa	 estação	 em	 que	 os	 únicos	
comboios	 com	 paragem	 comercial	
prevista	 eram	 os	 regionais.	 O	 que	
se	 ganhou	 com	 isto?	 Um	 comboio	
que,	 já	 de	 si,	 não	 era	 rápido	 nem	

dava	 a	 sensação	 de	 velocidade	
passou	 a	 ser	 ainda	 mais	 lento,	
graças	 a	 uma	 paragem	 que	 podia	
perfeitamente	 ter	 sido	 melhor	
estruturada	 para	 ocorrer	 noutro	
ponto	 mais	 conveniente,	 como	 em	
Alcácer	do	Sal,	e	reduzindo	o	tempo	
de	 espera	 de	 um	dos	 comboios	 ao	
mínimo	 possível.	 E,	 naturalmente,	
isso	começou	a	ter	outros	custos:	o	
seu	 comprimento	 normal1,	 que	 era	
de	 quatro	 carruagens	 (duas	 de	 1ª	
classe	–	uma	delas	bar	–	e	duas	de	
2ª	classe),	passou	a	ser	de	três,	com	
a	perda	da	carruagem	de	1ª	classe	
–	a	1ª	+	bar	chegava	perfeitamente	
para	 as	 encomendas.	 E	 demorou	
anos	 até	 a	 CP	 emendar	 a	 mão	 e	
reajustar	 este	 cruzamento	 –	 mais	

Desde Dezembro que os Intercidades rumo ao Algarve passaram a circular pela Variante de Alcácer e pela 
Concordância do Poceirão. Naturalmente, isso gerou uma grande celeuma junto das populações e, mais 
especificamente, das câmaras municipais dos municípios que perderam o contacto ao serviço Intercidades 
(e, com o fim do serviço regional na Linha do Sul, Alcácer perdeu por completo a ligação à ferrovia nacional). 
Todavia, olhando na óptica de quem usa o comboio: não vale a pena?

sobre os ic’s do suL

Carlos Loução Carlos Loução / Nuno Morão

Um Intercidades na serra Algarvia, Agosto de 2011

opinião

Carlos Loução
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Locomotiva 5610 com o IC 575 para Faro, Alcácer do Sal em Maio de 2009

especificamente	 em	 Dezembro	 de	
2008.	 Os	 dez	 minutos	 de	 paragem	
técnica	 em	 Monte	 Novo-Palma	
transformaram-se	 em	 quatro	
minutos	 de	 paragem	 técnica	 e	 um	
de	paragem	comercial	na	de	Alcácer	
do	 Sal.	 Os	 ganhos	 temporais	 nas	
minhas	viagens,	todavia,	foram	de…	
dois	minutos.	E,	 com	uma	ou	 outra	
alteração,	foi	assim	que	se	manteve	
a	viagem	até	Dezembro	de	2011.
O	 cortar	 Setúbal	 e	 Alcácer	 do	 Sal	
do	mapa	 teve	 o	 benefício	 de	 cortar	
meia-hora	 ao	 tempo	 de	 viagem	
entre	Lisboa	e	Faro.	Entre	o	Pragal	
e	 a	 Funcheira,	 esse	 ganho	 é,	
precisamente,	 de	 23	 minutos,	 ao	
passo	 que	 a	 distância	 se	 reduz	 em	
cerca	 de	 vinte	 quilómetros;	 todavia,	
há	 outra	 coisa	 que	 se	 nota,	 com	
esta	 radical	 alteração	 de	 percurso:	
o	 comboio	 parece	 rápido.	 Tive	 de	
fazer	essa	viagem	aqui	há	algumas	
semanas	 e	 tenho	 de	 confessar	 que	
fiquei	 agradavelmente	 surpreendido	
porque,	se	calhar	desde	a	primeira	vez	
que	andei	 de	 Intercidades	pelo	Sul,	
senti	que	estive	dentro	dum	comboio	
rápido	–	mesmo	com	a	entrada	em	
vigor	 da	 paragem	 comercial	 em	
Ermidas-Sado.	Até	 à	 Torre	 Vã	 tem-
se	 a	 percepção	 de	 que	 estamos	 a	
ir	 realmente	depressa	e	que	vamos	
chegar	 ao	 nosso	 destino	 o	 mais	
rapidamente	possível	–	de	tal	 forma	
que	a	velocidade	média	passa	a	ser	
de	 uns	 bastante	 aceitáveis	 117,12	
km/h.	E,	parecendo	que	não,	 isso	é	
importante	para	os	passageiros.	São	
com	ligeiros	detalhes	como	este,	que	
até	 parecem	 insignificantes,	 que	 se	
ganha	clientes.	
Agora,	 claro	 está,	 não	 chega.	 E	
mesmo	 sabendo	 que	 este	 é	 um	
“mero”	 comboio	 Intercidades,	 há	
que	 proporcionar	 aos	 passageiros	
uma	 viagem	 que	 faça	 com	 que	
queiram	 voltar	 a	 usar	 o	 comboio	 –	
e	 não	 procurar-se	 exclusivamente	
empurrá-los	 para	 o	 Alfa	 Pendular.	
Especialmente	 quando	 a	 oferta	
da	 Rede	 Expressos	 é	 vasta	 e	
diversificada,	 se	 bem	 que	 os	 seus	
autocarros	 demoram,	 na	 melhor	
das	 hipóteses,	 3h15	 desde	 Lisboa	
até	 Faro	 (os	 comboios	 levam	 entre	
3h06	 e	 3h16	 entre	 Sete	 Rios2	 e	 a	
capital	 algarvia)	mas	 têm	 um	 preço	
ligeiramente	 mais	 baixo:	 19,50€	 ou	
20€	 contra	 os	 21€	 dum	 bilhete	 de	
2ª	classe	do	 Intercidades.	Quanto	à	

Nuno Morão

opinião

A paragem na Funcheira de um IC bem composto para Lisboa, Agosto de 2010

O IC 674 cruza em Alcácer do Sal com o Regional Barreiro - Faro

Carlos Loução

Nuno Morão
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terceira	 opção,	 o	 automóvel…	 indo	
sempre	por	auto-estrada,	é	possível	
fazer-se	a	viagem	em	pouco	menos	
de	 três	 horas,	 mas	 gastando	 perto	
de	 22€	 só	 em	 portagens	 (faltando	
ainda	 os	 gastos	 de	 gasolina).	 Por	
aqui,	creio	eu,	se	vê	que	esta	meia-
hora	 de	 poupança	 dos	 Intercidades	
já	deixa	de	parecer	um	mero	detalhe.
Agora,	 poder-se-á	 falar	 duma	 outra	
coisa:	 a	 que	 custo	 foi	 obtido	 essa	
redução	de	tempo	de	viagem?	Será	
que	 as	 pessoas	 de	 Setúbal	 e	 de	
Alcácer	do	Sal	não	têm	direito	a	viajar	
de	comboio?	Quanto	a	mim,	são	dois	
casos	 completamente	 diferentes.	
Setúbal	 é	 uma	 capital	 de	 distrito,	
com	 uma	 estação	 razoavelmente	
bem	 situada,	 não	 muito	 longe	 do	
centro	 da	 cidade.	 Infelizmente	 não	
tenho	acesso	aos	dados	estatísticos	
dos	passageiros	cuja	origem/destino	
fosse	 esta	 estação,	 mas	 até	 posso	
assumir	 que	 fosse	 um	 número	
aceitável.	 O	 problema	 de	 Setúbal	
é	 a	 volta	 descomunal	 que	 a	 linha	
dá	depois	da	estação	até	Águas	de	
Moura,	 para	 além	 da	 velocidade:	
indo	 do	 Pinhal	 Novo	 ao	 final	 da	
Bifurcação	 de	 Águas	 de	 Moura	 via	
Setúbal	 são	32	km	numa	 linha	cujo	
único	 troço	 verdadeiramente	 rápido	
é	 entre	 o	Pinhal	Novo	 e	 o	PK	 24.1	
(depois	de	Palmela)	em	que	se	pode	
atingir	 os	 200	 km/h;	 fora	 isso,	 e,	
especialmente	 a	 seguir	 a	 Setúbal,	
a	velocidade	oscila	entre	os	80	e	os	
120	km/h,	com	o	traçado	a	apresentar	
também	 algumas	 curvas;	 ao	 passo	
que,	via	Concordância	do	Poceirão,	
são	20	km	numa	 linha	praticamente	
livre	de	rectas,	onde	os	Intercidades	
se	podem	esticar	até	aos	160	km/h	
sem	grande	mudança	de	velocidade.	
Para	 além	 deste	 factor,	 Setúbal	
não	 ficou	 despida	 de	 comboios:	
existem	 ligações	 de	 suburbanos	
entre	 esta	 cidade	 e	 o	 Pinhal	 Novo,	
em	 que	 apanhar-se	 esta	 ligação	
não	 representa	 um	 maior	 custo	 da	
viagem	 –	 apesar	 de	 compreender	
o	 argumento	 de	 quem	 diz	 que	 os	
transbordos	 afastam	 pessoas	 da	
ferrovia.	O	 caso	 de	Alcácer	 do	Sal,	
ao	 invés,	é	diferente.	A	sua	estação	
está	colocada	fora	da	malha	urbana,	
a	cerca	de	dois	quilómetros	do	centro	
da	 cidade.	 Mesmo	 com	 autocarros	
(ou	 mini-autocarros)	 a	 servirem	 a	
paragem	 ferroviária,	 o	 movimento	
de	 passageiros	 nos	 últimos	 anos	

opinião

5605 com Intercidades na Cachofarra (Setúbal), Janeiro de 2010

Intercidades em Águas de Moura, Setembro de 2010

Carlos Loução

Carlos Loução

foi	 muito	 pouco	 significativo:	 das	
vezes	que	andei	de	comboio,	foram	
mais	as	vezes	que	não	vi	ninguém	
a	 entrar	 nem	 a	 sair	 ali.	 Quanto	 ao	
perfil	de	linha	indo	pela	Linha	do	Sul	
ou	 indo	 pela	 Variante	 de	 Alcácer,	
volta	a	acontecer	o	mesmo	caso	de	
Setúbal:	o	novo	traçado	é	mais	curto	
(em	 cerca	 de	 sete	 quilómetros),	
mais	rápido	e	mais	recto	do	que	indo	
via	Alcácer	do	Sal.
Resumindo	 e	 concluindo,	 temos	
uma	 ligação	 Intercidades	 a	 ligar	
Lisboa	e	o	Algarve	que,	mesmo	com	
as	 novas	 paragens	 em	 Ermidas-
Sado	 e	 Santa	 Clara-Sabóia	 (uma	
patética	 tentativa	 de	 compensar	
os	 municípios	 depois	 do	 fim	 do	
serviço	regional),	consegue	ser	algo	
de	 verdadeiramente	 competitivo	

com	 as	 alternativas	 rodoviárias	
existentes	 nos	 dias	 de	 hoje.	Tendo	
em	conta	a	infra-estrutura	existente,	
este	horário	parece-me,	finalmente,	
algo	 que	 aproveita	 o	 máximo	 das	
linhas	 rápidas	 existentes	 a	 Sul	
do	 Tejo.	 Agora,	 a	 ver	 vamos	 se	 o	
público	volta	a	aderir	à	ferrovia	com	
esta	oferta…

Notas:

1	Fora	dos	meses	de	Verão	e	épocas	
festivas.

2	Que,	não	nos	podemos	esquecer,	
é	 a	 estação	 vizinha	 do	 terminal	 da	
Rede	Expressos	em	Lisboa.
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Aniversário 
dA chegAdA 
dA FerroviA 

A mirAndA de 
ebro
David Aguaded

David Aguaded

Nos	 passados	 dias	 14	 e	
15	 de	 Abril	 teve	 lugar	 o	 150.º	
aniversário	 da	 chegada	 do	
caminho-de-ferro	 a	 Miranda	
de	 Ebro.	 Para	 celebrar	 esta	
efeméride,	 o	 Museo	 del	
Ferrocarril	 III	 Generaciones,	
com	 sede	 em	 Miranda	 de	
Ebro,	 programou	 uma	 série	 de	
actividades,	 das	 quais	 constou	
a	 circulação	 de	 um	 comboio	
com	 locomotiva	 a	 vapor,	 entre	
esta	 localidade	da	província	de	
Burgos	e	Alsasua,	em	ambos	os	
dias.	

Para	 tal,	 o	 Museo	 del	
Ferrocarril	 fez	 deslocar	 até	
Miranda	 de	 Ebro	 a	 locomotiva	
a	vapor	140-2054,	4	carruagens	
de	 madeira	 (os	 “costas”),	 2	
“jotas”,	 estes	 habituais	 no	
Tren	 de	 La	 Fresa	 e	 a	 269.404	
como	 locomotiva	 de	 auxílio	
para	 qualquer	 incidência,	
mas	 também	 para	 ajudar	 nas	
manobras	 de	 inversão	 de	
marcha	da	140-2054	nos	bypass	
de	Miranda	de	Ebro	e	Alsasua.

Nesses	 dias,	 foi	 massiva	
a	 afluência	 de	 pessoas,	 tanto	
de	 entusiastas,	 como	 de	
curiosos,	 que	 encheram	 as	
plataformas	 da	 estação	 de	
Miranda	 de	Ebro,	 Vitoria	 (onde	
a	 locomotiva	 a	 vapor	 contou	
com	 a	 ajuda	 dos	 bombeiros	
locais	 para	 reabastecer	 de	
água)	 e	 de	 Alsasua,	 onde	
os	 participantes	 na	 viagem	
tiveram	ainda	a	oportunidade	de	
degustar	 o	 almoço,	 preparado	
numa	 “panela	 ferroviária”,	
pela	 Asociación	 de	 Amigos	 al	
Ferrocarril	de	Mataporquera.

bitoLA ibéricA

Manzanos (Alava)

Alsasua (Navarra)

Alsasua (Navarra)
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bitoLA ibéricA

AniversArio de 
LA LLegAdA deL 

FerrocArriL A mi-
rAndA de ebro

Los	 pasados	 días	 14	 y	 15	 de	
Abril	 tuvo	 lugar	 el	 150	 aniversario	
de	 la	 llegada	 del	 ferrocarril	 a	
Miranda	 de	 Ebro.	 Para	 celebrar	
este	 aniversario	 el	 Museo	 del	
ferrocarril	 III	 Generaciones	 con	
sede	en	Miranda	de	Ebro	programó	
una	 serie	 de	 actos	 en	 las	 que	 se	
incluían	 la	 circulación	 de	 un	 tren	
con	 locomotora	 de	 vapor	 entre	 la	
localidad	Burgalesa	de	Miranda	de	
Ebro	 y	Alsasua	 el	 sábado	 14	 y	 el	
domingo	15.	

Para	ello	el	Museo	del	Ferrocarril	
traslado	 hasta	 Mirada	 de	 Ebro	 la	
locomotora	 de	 vapor	 140-2054,4	
coches	de	viajeros	de	madera	(los	
“costas”)	,2	“jotas”	estos	habituales	
en	el	“tren	de	la	fresa”	y	la	269.404	
como	 locomotora	 de	 auxilio	 para	
cualquier	 incidencia	 y	 además	
para	 ayudar	 en	 las	 maniobras	 de	
inversión	 de	 marcha	 de	 la	 140-
2054	en	 los	 bypass	 de	Mirada	 de	
Ebro	y	Alsasua.

En	 esos	 días	 la	 afluencia	
de	 gente	 fue	 masiva	 tanto	 de	
aficionados	 como	 de	 curiosos	 los	
cuales	 llenaron	 los	 andenes	 de	 la	
estación	 de	 Miranda	 de	 Ebro,	 de	
Vitoria	(ciudad	en	que	la	locomotora	
de	 vapor	 necesitó	 de	 la	 ayuda	de	
los	bomberos	de	dicha	ciudad	para	
reponer	 agua)y	 de	 Alsasua	 lugar	
en	el	cual	los	asistentes	tuvieron	la	
posibilidad	 de	 degustar	 la	 comida	
en	 una	 “olla	 ferroviaria”	 elaborada	
por	 la	 Asociación	 de	 Amigos	 al	
Ferrocarril	de	Mataporquera.	

Miranda de Ebro

Alegria (Alava)

Alsasua (Navarra)
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Para	 a	 inauguração	 do	 Vale	 do	
Vouga,	 companhia	 detida	 por	
capitais	 Franceses,	 foi	 necessário	
adquirir	 novas	 locomotivas.	
Inicialmente	as	locomotivas	previstas	
iam	 ser	 encomendadas	 a	 França,	
no	 entanto	 por	 razões	 não	 muito	
bem	 conhecidas,	 o	 lote	 de	 quatro	
locomotivas	 acabou	 por	 chegar	 da	
fábrica	 Borsig	 (na	 Alemanha)	 em	
1908.	 Estas	 locomotivas	 tinham	
disposição	 de	 rodados	 4-6-0T	 e	
iniciaram	serviço	com	a	numeração	
VV	3.11	a	3.14.	Nos	anos	30	foram	
renumeradas	 para	 VV	 21	 a	 24	 e	
em	 1947,	 já	 na	 CP,	 receberiam	 a	
numeração	final	com	que	terminaram	
a	sua	carreira,	E121	a	E124.
As	Borsig	 foram	até	à	chegada	das	
Mikado	 (1924)	 as	 locomotivas	mais	
potentes	 da	 companhia	 de	 Vale	
do	 Vouga	 e	 daí	 que	 tiveram	 a	 seu	
cargo	os	serviços	mais	pesados	no	
troço	 Espinho-Sernada-Viseu,	 onde	
só	 duas	 rampas	 as	 limitavam	 às	
100	 toneladas.	 Embora	 não	 muito	
velozes,	a	linha	também	não	permitia	
grandes	aventuras	e,	por	isso,	eram	
utilizadas	 sobretudo	 à	 frente	 dos	
comboios	mistos.	
Depois	da	 integração	do	parque	na	
CP	em	1947,	a	E123	passou	a	seguir	

Num Domingo de ramos de Abril de 1969 (dia bem assinalado na 
cabine, vemos a E123 à frente de um Omnibus Viseu-Sernada.

A figura do passado vai desta vez até Macinhata do Vouga, onde, cravada em pedestal, está a Borsig E123. 

cp e123
Ricardo Ferreira Marc Dahlstrom / Ricardo Ferreira

Numeração UIC: 90 94 3 059123-2
Numerações prévias:  VV 3.13, VV 23, 
CP E123
Construtor: Borsig
Numeração de fábrica: 6449
Data de construção: 1908
Comprimento: 9,020 m
Largura: 2,480 m
Altura: 3,585 m
Peso (ordem de marcha): 37 t
Disposição dos rodados: 4-6-0T
Velocidade máxima: ? km/h
Esforço de Tracção: 4665 kgf
Potência nas rodas: ? Cv

Fontes: Documentação CP;  Narrow  
Gauge Railways of Portugal; 
LusoCarris.

Fotografia: Marc Dahlstrom
Digitalização: Vapeur au Portugal

principAis  cArActeristicAs

também	 à	 linha	 do	Dão.	 Em	 1973,	
com	 o	 encerramento	 do	 Vouga,	 a	
E123	 foi	 colocada	 exclusivamente	
no	Dão	entre	Viseu	e	Santa	Comba,	
onde	 efectuou	 serviço	 até	 18	 de	
Maio	de	1976.	Foram	quase	70	anos	

de	serviço,	exclusivamente	dedicada	
à	 Linha	 do	 Vouga	 e	 Dão,	 que	 lhe	
mereceu	o	eterno	descanso	junto	à	
secção	 museológica	 de	 Macinhata	
do	 Vouga,	 depois	 de	 restaurada	
cosmeticamente	para	o	pedestal.

A E123 em pedestal em Macinhata do Vouga, Setembro de 2009

Ricardo Ferreira

FigurA do pAssAdo
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Encaminhamento de 
um locotractor da 
Figueira da Foz para 
Campolide. Sabugo em 
Abril de 2012 

João Cunha

spotting
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curtAs

ARQUIVO DOS TAVARES

António	 da	 Silva	 Tavares	 tem	
disponibilizado	 recentemente	 no	
Youtube	um	conjunto	de	preciosidades	
registadas	em	filme	pelo	seu	pai	nas	
décadas	 de	 ‘40	 e	 ‘50.	 São	 registos	
absolutamente	históricos,	que	chegam	
a	retratar	em	filme	a	ferrovia	portuguesa	
da	altura,	em	diapositivo	Kodachrome.	
Dentro	das	 imagens	vindas	a	público	
até	 ao	 momento,	 podemos	 destacar	
registos	 das	 automotoras	 AEG	 na	
Linha	 de	 Cascais	 na	 década	 de	 ‘40	
e	 vídeos	 nas	 estações	 de	 Penafiel,	
Aregos	e	Espinho.	O	mais	importante	
de	 todos	 data	 de	 1954,	 filmado	 no	
apeadeiro	 de	 Francelos,	 com	 duas	
passagens	 de	 dois	 rápidos	 (um	 com	
a	 carruagem	 “directa“	 procedente	 da	
Corunha)	 liderados	 por	 ALCo’s	 1500	
e	1520.	

No	dia	14	de	Abril,	 registou-se	a	
inauguração	 de	 uma	 plataforma	
de	 modelismo	 tripulado	 em	
Valadares.	A	casa	de	Bernardino	
Ribeiro,	 um	 entusiasta,	 é	 um	
palco	 recente	 para	 um	 circuito	
de	 modelismo	 fechado	 em	
bitola	 71/4	 e	 5’’.	 O	 circuito,	 com	
mais	 de	 300	 metros,	 conta	 com	
dois	 túneis,	 três	 pontes	 e	 uma	
estação	 com	 capacidade	 para	
duas	 composições,	 incluindo	
sinalização.	
Além	 da	 via,	 que	 durante	 a	
construção	 teve	 a	 colaboração	
de	 particulares	 e	 da	 	 APAC,	

Bernardino	 Ribeiro	 possui	 já	
também	uma	réplica	da	locomotiva	
ALCo	 1501	 em	 escala	 reduzida,	
construída	 recentemente	 em	
Espanha.	 O	 circuito	 tem	 sido	
frequentemente	 aberto	 a	 quem	
pretende	ver	e	participar,	com	ou	
sem	material	circulante	seu.	
O	 modelismo	 tripulado	 é	
felizmente	 uma	 prática	 cada	 vez	
mais	 recorrente	 em	 Portugal,	
que	 vem	 conquistando	miúdos	 e	
graúdos,	 à	 semelhança	 do	 que	
acontece	 há	 largos	 anos	 lá	 fora,	
principalmente	em	países	como	a	
Inglaterra.

quintA dA ALdeiA em vALAdAres

estAção terminAL
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Entre	os	dias	8	e	10	de	Junho,	
vai	 realizar-se,	 no	 Núcleo	
Museológico	 de	 Lousado,	 uma	
Feira	de	Modelismo	Ferroviário.	
Haverá	um	circuito	de	maquetas	
em	miniatura,		do	grupo	“Módulos	
Maquetren	 -	 Porto”,	 ou	 seja,	
segundo	a	norma	“Maquetren”	à	
escala	H0	(1/87).
A	feira	é	organizado	pelo	mesmo	
grupo,	contando	com	o	apoio	do	
Museu	 e	 da	 Câmara	 Municipal	
de	Vila	Nova	de	Famalicão.

FeirA de modeLismo

Rúben Oliveira


