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A	 receptividade	 das	 últimas	
edições	 da	 Trainspotter	 tem	 sido	
notável	e	é	com	enorme	prazer	que	
apresentamos	 esta	 nova	 edição.	
Devemos,	 nesse	 sentido,	 renovar	
um	 agradecimento	 especial	 aos	
nossos	 leitores,	 mas	 também	 a	
todos	 aqueles	 que,	 com	 a	 sua	
dedicação	e	sacrifício	profundo,	tem	
ajudado	a	levar	este	projecto	online	
para	a	frente.	
E	 neste	 mês	 entramos	 com	

mais	 três	 novidades:	 “Vielas	 do	
Tempo”	 é	 uma	 crónica	 que	 vai	
retratar	no	imaginário	o	regresso	às	
viagens	 de	 comboios	 do	 passado	
e	 procurará,	 sempre	 que	 possível,	
incidir	 sobre	 a	 realidade	 à	 época.	
“Cais	 de	Mercadorias”	 é	 uma	nova	
rubrica	 que	 vai	 no	 seguimento	 da	
“Figura	do	Passado”,	mas	dedicado	
aos	 terminais	 de	 mercadorias	
espalhados	pelo	país.	E	as	“Crónicas	
Ferroviárias”	pretendem	trazer	mais	
saudade	à	publicação.
Em	matéria	ferroviária,	esta	edição	

marca	 o	 mês	 onde	 é,	 finalmente,	
anunciado	 o	 projecto	 Évora-Caia	
tal	como	estava	anteriormente.	Foi,	
portanto,	 um	 ano	 absolutamente	
perdido.	 Um	 ano	 de	 investimentos	

em	 estudos	 descontrolados.	
Realizados,	 talvez,	 por	 pessoas	
que	 não	 conseguiram	 arranjar	
emprego	noutra	área.	Ou	realizados	
por	 “esteticistas”,	 que	 procuraram	
corrigir	a	imagem	do	actual	governo	
face	 aos	 projectos	 ferroviários	 do	
futuro.	 Porque	 só	 agora	 se	 vai	
começar	 a	 estudar	 a	 verdadeira	
possibilidade	de	construção	apenas	
da	linha	de	mercadorias,	adiando	a	
Alta	Velocidade…	que,	de	qualquer	
forma,	sem	a	nova	ponte	sobre	o	Tejo	
era	já	um	projecto	desafortunado.
Em	 termos	 de	 preservação,	 as	

novidades	que	nos	chegam	do	MNF	
são	também	em	tudo	animadoras.	A	
contenção	 económica	 do	 país	 não	
aponta,	mas	estamos	provavelmente	
a	 atravessar	 o	 período	 da	 história	
onde	mais	 esforço	 e	 dedicação	 se	
mostra/mostrou	 em	 Portugal	 pela	
preservação	ferroviária.	O	Comboio	
Presidencial	 está	 praticamente	
concluído	 e	 com	 ele	 será	 possível	
dinamizar	 e	 divulgar	 o	 projecto	 do	
MNF.	 A	 preservação	 do	 célebre	
Foguete	terá	luz	verde	brevemente.	
E	 segue	 a	 bom	 ritmo	 o	 restauro	
cosmético	das	grandes	locomotivas	
a	vapor	do	século	XX:	é	o	caso	da	

855	e,	brevemente,	de	 locomotivas	
como	a	357,	a	553	ou	a	832.	
O	 importante,	 contudo,	 é	 não	

cometer	 os	 mesmos	 erros	 do	
passado.	Em	1997/98,	por	exemplo,	
o	 projecto	 dos	 50	 anos	 do	 diesel	
era,	 como	 este	 também,	 um	 dado	
animador,	mas	 por	 falta	 de	 solidez	
foi	um	programa	abandonado.
Mas	 nem	 tudo	 é	 boa	 novidade	

em	 matéria	 de	 preservação	 -	 uma	
série	 de	 demolições	 abrange	
neste	 momento	 as	 emblemáticas	
locomotivas	 2550	 e	 o	material	 que	
está	no	Barreiro-A	seguirá	a	seguir.	
Não	 são	 boas	 notícias	 para	 todos	
nós,	 que	 nutrimos	 um	 carinho	
especial	 durante	 anos	 por	 este	
material,	mas	é	uma	opção	benéfica	
e	 compreensível…	 porque	 tudo	
nasce	e	acaba.
Não	 queria,	 contudo,	 acabar	

este	editorial	sem	dar	uma	nota	de	
atenção	para	o	urgente	resguardo	da	
automotora	Nohab	0111,	que	tem	a	
infelicidade	de	estar	junto	do	material	
a	abater	no	Barreiro-A	e	ainda	não	
estar	 totalmente	 salvaguardada	
pelo	 MNF.	 Se	 ninguém	 lhe	 prestar	
atenção,	 poderá,	 por	 descuido,	
seguir	também	para	o	corte...		

Ricardo Ferreira Ricardo Ferreira

A 357 representou o topo de gama dos comboios em Portugal entre os anos de 1911 e 1924

uma Preservação merecida!
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Locomotiva 1413 
nos ensaios na Linha 
de Leixões do salão 
Presidencial SRyf 2, 
Junho de 2012

Pedro Mêda
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demolições de maTerial circulanTe 
vieram Para ficar

Inicou-se	 recentemente	 uma	
vaga	 de	 demolições	 de	 material	
circulante	 que	 vai	 durar	 ainda	
mais	 uns	 tempos.	 Perante	 a	
quantidade	 enorme	 de	 material	
circulante	desafectado	do	serviço	
comercial	 nos	 últimos	 anos,	 e	
perante	o	desinteresse	de	outros	
países	 na	 sua	 aquisição,	 a	 CP	
deu	 ordem	 de	 abate	 a	 diverso	
material	circulante.
Entregue	 por	 concurso,	 os	
sucateiros	 começaram	 pela	
demolição	 de	 alguns	 vagões	
retirados	 de	 serviço	 há	 alguns	
anos,	e	avançaram	no	último	mês	
para	material	motor	emblemático	
e	 cuja	 desaparição	 do	 serviço	
comercial	 ocorreu	 nos	 últimos	
três	anos.
Com	 efeito,	 entre	 todas	 as	
locomotivas	da	série	2500	e	2550,	
apenas	 sobram	 neste	 momento	
as	 duas	 unidades	 afectas	 ao	
Museu	 Nacional	 Ferroviário	 –	 a	

2501	e	a	2551.	Todas	as	restantes	
foram	já	desmanteladas	e	saíram	
definitivamente	de	cena.
Também	 vários	 locotractores	
Sentinel,	 há	 muito	 retirados	 de	
serviço	 na	 sequência	 da	 sua	
interdição	 de	 circulação	 na	 rede	
ferroviária	 em	 2008,	 foram	 já	
demolidos.
As	 séries	 retiradas	 mais	
recentemente	 de	 serviço,	 como	
as	 automotoras	 0600	 ou	 as	
locomotivas	1550	e	2600,	devem	
ainda	 permanecer	 longe	 das	
tesouras	 dos	 sucateiros	 durante	
mais	 algum	 tempo,	 visto	 que	
ainda	 existem	 perspectivas	 de	
rentabilização	 destes	 activos	
da	 CP,	 sendo	 que,	 no	 caso	
das	 2600,	 há	 ainda	 um	 lote	
de	 dez	 locomotivas	 afectas	 a	
serviço	 comercial,	 aguardando	
a	 oportunidade	 de	 retomarem	
serviço.

NOVO CICLO DE REVISÕES 
INICOU-SE NAS 5600

Introduzidas	em	serviço	comercial	em	
1993,	as	5600	começaram	já	o	segundo	
ciclo	de	 revisões	gerais.	A	5601	 foi	a	
primeira	da	série	a	passar	pelo	SIMEF,	
oficina	 criada	 conjuntamente	 pela	
EMEF	 e	 Siemens	 para	 manutenção	
e	 reparação	 das	 locomotivas	 4700	 e	
5600,	 para	 a	 grande	 reparação.	 No	
passado	 mês	 de	 Junho	 seguiu-se	 a	
5603.	
A	 revisão,	 de	 nível	 2,	 acontece	 nove	
anos	depois	da	última,	correspondendo	
a	cerca	de	dois	milhões	de	quilómetros	
percorridos	durante	este	período.
Durante	 esta	 intervenção,	 todos	
os	 componentes	 da	 locomotiva	
são	 desmontados	 e	 vistoriados	 ao	
pormenor,	sendo	também	efectuada	a	
substituição	de	todos	os	componentes	
cuja	vida	útil	se	tenha	esgotado.
Já	 no	 SIMEF	 para	 uma	 revisão	 de	
nível	 2	 (a	 segunda	 mais	 profunda,	
e	 a	 revisão	 mais	 profunda	 do	 ciclo	
de	 manutenção	 –	 a	 revisão	 de	
nível	 1	 acontece	 apenas	 em	 casos	
excepcionais)	está	a	5605,	que	deverá	
estar	 de	 volta	 ao	 serviço	 dentro	 de	
cerca	de	um	mês.

João Cunha

Ricardo Ferreira João Cunha

João Cunha
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resTauro do comboio Presidencial 
quase Terminado

TakarGo ensaia aumenTo de carGa na 
ramPa de alberGaria

No	 dia	 22	 de	 Junho,	 a	 Takargo	
aproveitou	 o	 seu	 comboio	
85030,	 que	 liga	 Alfarelos	 ao	
Entroncamento,	 para	 ensaiar	
um	 possível	 aumento	 de	 cargas	
autorizadas	às	 locomotivas	6000	
na	rampa	de	Albergaria.
A	 composição	 era	 formada	 por	
quinze	 vagões	 porta-contentores	
carregados	 com	 contentores	
transportando	 cinzas,	 e	 foi	
reforçado	 com	 uma	 locomotiva	
6000,	 a	 reboque,	 não	 só	 para	

fazer	 mais	 peso	 como	 para	
auxiliar,	em	tracção	múltipla,	caso	
o	ensaio	não	corresse	bem.
Este	 ensaio,	 autorizado	 pelo	
IMTT,	correu	bem,	e	é	de	esperar	
que,	em	breve,	a	carga	autorizada	
na	 rampa	 de	Albergaria	 (sentido	
Caxarias	–	Fátima)	às	locomotivas	
6000	 passe	 das	 actuais	 1.230	
toneladas	 para	 as	 1.310	
toneladas,	 o	 equivalente	 a	 mais	
um	vagão,	aproximadamente.

Um	 dos	 factos	 mais	 relevantes	
deste	 ano	 de	 2012	 é	 o	 restauro	
integral	do	Comboio	Presidencial.	
O	conjunto,	com	cinco	carruagens	
e	um	furgão,	tem	sido	restaurado	
pelas	 oficinas	 da	 EMEF	 de	
Contumil	 e	Guifões,	 e	é	a	maior	
obra	 de	 restauro	 de	 veículos	
ferroviários	desde	a	recuperação	
das	 locomotivas	 a	 vapor	 0186	 e	
0187	 para	 serviço	 comercial,	 há	
cerca	de	vinte	anos	atrás.
A	 última	 fase	 do	 restauro	 passa	
pela	 autorização	 de	 circulação	
de	 todos	 os	 veículos,	 processo	
conduzido	 pelo	 IMTT	 e	 que	
resultará	 na	 homologação	 do	

comboio	 no	 seu	 conjunto	 para	
viagens	 comerciais.	 Esta	 pode	
ser	 uma	 importante	 fonte	 de	
receitas	 para	 o	 Museu	 Nacional	
Ferroviário,	 que	 passa	 a	 dispor,	
não	 só	 de	 um	 conjunto	 com	 um	
valor	histórico	incalculável,	como	
de	 um	 conjunto	 de	 carruagens	
muito	apetecíveis	para	todo	o	tipo	
de	comboios	charter.
A	 viagem	 inaugural	 ainda	 não	
tem	 data	 marcada,	 mas	 deverá	
ligar	 o	 Porto	 a	 Lisboa	 e	 será,	
previsivelmente,	assegurada	pela	
locomotiva	1805,	de	regresso	ao	
activo,	agora	por	conta	do	Museu	
Nacional	Ferroviário.

MAIS UMA 3500 VERMELHA EM 
CIRCULAÇÃO

A	EMEF	terminou	em	Junho	a	grande	
reparação	 de	 mais	 uma	 UQE	 3500	
da	 CP	 Lisboa.	 Trata-se	 da	 3529,	
que,	após	 revisão,	passou	 também	a	
ostentar	 a	 nova	 e	 vistosa	 decoração	
da	série.
Estas	 revisões	 destinam-se	 a	
requalificar	 as	 automotoras	 para	
mais	dez-quinze	anos	de	serviços	tão	
exigentes	 como	 os	 serviços	 urbanos	
da	 grande	 Lisboa.	 A	 CP	 Lisboa	 tem	
recebido	 da	 EMEF	 uma	 automotora	
integralmente	 revista	 de	 mês	 a	 mês	
–	 ritmo	 de	 reparação	 por	 parte	 das	
oficinas	 de	 grandes	 reparações	 do	
Entroncamento.

EFEITOS DAS GREVES NAS 
CONTAS DA CP EM 2011

O	relatório	e	contas	da	CP	indica	que,	
em	 noticías	 divulgadas	 pela	Agência	
Lusa,	 as	 greves	 de	 2011	 levaram	
a	 perdas	 a	 rondar	 os	 8	 milhões	 de	
euros.	 Podemos	 relembrar	 que	 em	
2011	existiram	12	dias	de	greve	 total	
e	83	dias	de	greves	parciais,	ou	seja,	
quase	 um	 terço	 do	 ano	 foi	 passado	
em	greves,	prejudicando	a	imagem	da	
empresa	perante	os	clientes.	
Este	 conjunto	 de	 greves	 causou,	
segundo	dados	da	CP,	a	supressão	de	
mais	de	19.000	comboios,	que	levou	à	
perda	de	2	milhões	de	passageiros	por	
via	de	bilhetes	não	vendidos.	
O	 maior	 número	 de	 comboios	
suprimidos	atingiu	o	serviço	Suburbano	
de	 Lisboa,	 embora	 as	maiores	 taxas	
de	 supressão	 tenham	 atingido	 os	
serviços	Regionais	e	o	Longo	Curso,	
em	que	este	último	se	destacou	pela	
maior	diminuição	de	passageiros.

João Cunha

João Morgado
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museu abre PorTas no final do ano

comboio hisTórico com Tracção 
diesel em julho

O	 Museu	 Nacional	 Ferroviário	
está	 a	 ultimar	 as	 obras	 de	
construção	civil	e	de	restauro	de	
material	circulante	para	inaugurar	
no	final	deste	ano	novos	espaços,	
e	que	lhe	conferirão	finalmente	o	
devido	 estatuto	 de	 um	 museu	
ferroviário.
Actualmente,	 o	 Museu	 apenas	
tem	 para	 exposição	 a	 rotunda	
de	 locomotivas,	 onde	 se	 podem	
ver	 algumas	 locomotivas	 e	
automotoras	 já	 restauradas.	
No	 final	 de	 Outubro	 ou	 já	 em	
Novembro,	abrirá	a	antiga	oficina	
de	 vagões	 e	 o	 antigo	 armazém	
de	 víveres,	 nos	 dois	 casos	
completamente	 restaurados	 e	
adaptados	às	novas	exigências.
A	data	para	a	inauguração	ainda	
não	 está	 definida,	 mas	 deverá	
coincidir	 com	 uma	 efeméride	

ferroviária.	 Prevê-se	 que	 nessa	
data	 a	 rotunda	 de	 locomotivas	
passe	 a	 albergar	 apenas	
locomotivas	a	vapor,	exibindo-se	
ali	um	conjunto	muito	relevante	de	
locomotivas	 a	 vapor	 restauradas	
esteticamente.
Uma	 peça	 obrigatória	 a	 figurar	
no	 museu	 é	 o	 Comboio	 Real,	
recentemente	 restaurado	 e	 que	
já	 foi	 exposto	 na	 Holanda,	 e	
o	 Comboio	 Presidencial,	 cujo	
restauro	 está	 a	 ser	 ultimado,	 e	
que	 ficará	 totalmente	 apto	 para	
serviço	comercial.
A	evolução	do	Museu	não	ficará	
por	 aqui,	 visto	 que	 o	 projecto	
actual	 estende-se	 até	 2015,	
altura	 em	 que	 todo	 o	 recinto	 do	
Museu	 será	 aberto	 ao	 público	 e	
contará	com	muitos	mais	motivos	
de	interesse.

PEGÕES PERDE COMBOIOS DE 
MERCADORIAS

Há	já	algum	tempo	que	Pegões	perdeu	
aquilo	 que,	 ferroviariamente,	 lhe	 deu	
notoriedade:	 a	 carga	 de	 estilha.	 O	
estaleiro	onde	a	madeira	em	toros	era	
transformada	em	estilha	desapareceu,	
e	 com	 ele	 desapareceu	 um	 dos	
grandes	clássicos	da	região	Sul.
O	 tráfego	 de	 estilha,	 no	 entanto,	
não	 desapareceu.	 É	 actualmente	
carregada	 na	 estação	 do	 Poceirão,	
no	 local	 onde	 já	 há	 alguns	 anos	 se	
carrega	também	madeira	em	toros.
Em	 Pegões	 chegaram	 a	 carregar-se	
três	comboios	por	dia,	no	período	de	
maior	 movimento,	 e	 a	 estação	 era	
palco	 de	 manobras	 interessantes	
pela	 dimensão	 das	 composições	 ali	
manobradas.	Geralmente	os	comboios	
chegavam	 vindos	 do	 Poceirão	 ou	 de	
Praias	do	Sado	com	uma	composição	
vazia,	 e,	 à	 chegada	 a	 Pegões,	
as	 locomotivas	 titulares	 trocavam	
essa	 composição	 pela	 composição	
que	 esperava	 na	 linha	 de	 carga,	
habitualmente	 já	 completamente	
carregada	 à	 hora	 de	 chegada	 do	
comboio.
De	 Pegões	 saiu	 estilha	 para	 locais	
distintos	como	Darque	e	Mangualde.

Ricardo Ferreira

Em	 virtude	 da	 inédita	 greve	
convocada	 pelo	 Sindicato	 dos	
Maquinistas	 à	 locomotiva	 a	
vapor	 que	 habitualmente	 circula	
no	 Douro,	 durante	 o	 Verão,	
com	 o	 Comboio	 Histórico,	 a	 CP	
foi	 forçada	 a	 prever	 durante	 o	
período	da	greve	–	todo	o	mês	de	
Julho	–	a	 tracção	deste	comboio	
com	uma	locomotiva	diesel.
A	locomotiva	1413,	habitualmente	
presente	 na	 Régua	 durante	 o	
Verão	 em	 apoio	 ao	 comboio	
histórico,	 deu	 lugar	 à	 locomotiva	

1424,	 igualmente	 equipada	 com	
freio	 a	 vácuo	 mas	 pintada	 nas	
cores	 originais	 da	 série,	 o	 que	
favorece	naturalmente	o	ambiente	
revivalista	que	rodeia	a	circulação	
do	Comboio	Histórico.
A	1424	estava	até	agora	na	posse	
da	CP	Carga,	que	para	colmatar	a	
sua	ausência	recebeu	em	troca	a	
1462,	até	aqui	afecta	à	CP	Longo	
Curso	para	a	tracção	do	Lusitânia	
entre	 Entroncamento	 e	 Valência	
de	Alcântara.

José Sousa

João Cunha
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Évora – caia na forja

Nas	 últimas	 semanas,	 várias	
têm	 sido	 as	 notícias	 sobre	
a	 reformulação	 do	 projecto	
português	 de	 Alta	 Velocidade.	
Para	 trás	 parece	 ficar,	 em	
definitivo,	o	projecto	de	construir	
uma	nova	linha	entre	o	Poceirão	e	
Caia,	a	favor	da	ideia	de	construir	
apenas	 uma	 linha	 entre	 Évora	
e	 Caia,	 de	 modo	 a	 aproveitar	
as	 infra-estruturas	 renovadas	
entre	 Lisboa,	 Sines	 e	 Évora,	 e	
apressar,	 com	 custos	 reduzidos,	
a	 ligação	 de	 alta	 performance	
entre	Portugal	e	Espanha.
Primeiro	 foi	 o	 coordenador	
de	 transportes	 da	 Comissão	
Europeia,	 Carlo	 Sechhi,	 a	
defender,	 em	 carta	 enviada	
a	 Espanha	 e	 Portugal,	 que	 a	
solução	 ideal	 seria	 a	 construção	
desta	 linha	 em	 bitola	 ibérica,	
e	 adaptável	 no	 futuro	 a	 bitola	
europeia.
Entretanto	 o	 jornal	 Sol	 já	 fez	
eco	 desta	 ideia,	 noticiando	 que	

o	 Governo	 português	 vai	 poder	
usufruir	de	492	milhões	de	Euros	
de	 fundos	 europeus	 para	 a	
construção	desta	linha.
Esta	 alternativa,	 além	 de	 muito	
mais	 barata,	 tem	 a	 vantagem	
de	 encurtar	 muito	 o	 tempo	
necessário	 à	 sua	 construção,	
e,	 sendo	 construída	 em	 bitola	
ibérica,	evita	todas	as	infindáveis	
adaptações	 a	 introduzir	 na	 rede	
nacional	 e	 material	 ciculante	 de	
modo	a	 rentabilizar	a	nova	 infra-
estrutura,	 e	 adaptações	 essas	
cujos	 custos	 nunca	 chegaram	 a	
ser	conhecidos.
Ficando	 apta	 a	 200	 km/h,	 esta	
linha	entre	Évora	e	Caia	reduzirá	
em	 mais	 de	 100	 quilómetros	 a	
ligação	entre	Sines	e	Badajoz,	e	
permitirá	ligar	Lisboa	a	Madrid	em	
cerca	 de	 quatro	 horas,	 tornando	
a	 ligação	 ferroviária	 mais	
competitiva	para	o	 transporte	de	
passageiros.

TRACÇÕES MÚLTIPLAS 
MULTIPLICAM-SE

Numa	 óptica	 de	 maximização	 da	
carga	 dos	 comboios,	 e	 fazendo	 face	
à	 escassez	 de	 recursos	 humanos	
para	 operar	 mais	 comboios,	 a	 CP	
Carga	tem	ultimamente	multiplicado	o	
recurso	a	tracções	múltiplas	um	pouco	
por	toda	a	rede	electrificada.
O	 caso	mais	 significativo	 é	 o	 tráfego	
de	 contentores	 com	 epicentro	 no	
Terminal	XXI	em	Sines.	Os	comboios	
Sines	 –	 Entroncamento	 estão	 agora	
reforçados	 com	 a	 presença	 de	
duas	 locomotivas	 4700	 ou	 5600	 em	
tracção,	permitindo	elevar	a	carga	das	
habituais	 1.000	 toneladas	 para	 cerca	
de	1.300	toneladas,	o	limite	suportado	
pelos	 engates	 de	 tensor	 instalados	
nos	 vagões	 no	 troço	 entre	 Sines	 e	
Ermidas-Sado.
Também	alguns	comboios	Bobadela	–	
Sines	têm	sido	reforçados	da	mesma	
maneira,	 permitindo	 com	 isto	 à	 CP	
Carga	 transportar	 mais	 mercadoria	
sem	aumentar	o	número	de	comboios	
em	circulação.	Também	na	Beira	Alta	o	
uso	de	tracções	múltiplas	tem	voltado	
a	aumentar,	sinónimo	do	aumento	das	
cargas	que	passam	a	fronteira	em	Vilar	
Formoso,	após	os	mínimos	históricos	
dos	anos	de	2009	e	2010.
Na	tracção	diesel,	ao	invés,	o	uso	de	
tracções	 múltiplas	 é	 extremamente	
raro,	 especialmente	 após	 a	 saída	 de	
cena	das	1550.

Pedro Almeida

Pedro André

João Cunha

Pedro André
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Inversão	 e	 novamente	
em	 marcha	 com	 destino	 a	
Leixões,	 pela	 concordância	
de	 São	 Gemil.	 De	 Leixões,	
rumo	a	sul,	ao	porto	de	Aveiro,	
já	sobre	o	cair	do	Sol.

“Partida” do PTG para a 
viagem pelo país, Granja.

Fotografia: Pedro Mêda 
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O	grupo	Britânico	PTG	aventurou-se	novamente	a	Portugal	entre	os	dias	28	de	Junho	e	01	de	Julho,	correndo	trilhos	
de	norte	a	sul,	com	as	suas	composições	características:	diesel	
+	Sorefames.	

Um	passeio	 fantástico,	mas	 infelizmente,	marcado	por	várias	
peripécias.	Inicialmente	estava	programado	para	Janeiro,	mas	
o	 atraso	 do	 restauro	 do	Comboio	 Presidencial	 e	 as	 próprias	
negociações	burocráticas	com	a	CP,	forçaram	o	adiamento	da	
viagem	para	o	mês	passado	de	Junho,	onde	já	era	prometido	o	
Comboio	Presidencial.	

Porém,	o	Presidencial	 falhou	novamente	e	a	 viagem	acabou	
por	se	realizar	com	as	típicas	composições	habituais,	que	ainda	
assim	são	únicas	e	de	realçar!

Primeiro	 dia,	 quinta-feira,	 	 28	
de	 Junho,	 a	 viagem	 começou	
no	 Entroncamento	 com	
a	 locomotiva	 1408	 e	 três	
Sorefames,	 composição	 que	
percorreu	 toda	 a	 Linha	 do	
Norte,	 com	 destino	 directo	 ao	
berço	da	Nação,	Guimarães.	

A locomotiva 1408 com as 
três Sorefames, São Gemil.

Fotografia: Carlos Pinto 
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Do	porto	 de	Aveiro,	 o	 primeiro	
dia	só	terminou	em	Coimbra.

A entrada do PTG no terminal 
do porto de Aveiro

Fotografia: Pedro Mêda

Imagem obtida ainda na 
Linha de Leixões, com o PTG 
com destino à Plataforma de 
Cacia, Ponte do Carro.

Fotografia: Carlos Pinto

No	 segundo	 dia,	 ainda	 com	
a	 1408,	 a	 viagem	 saiu	 de	
Coimbra	 e	 seguiu	 via	 Linha	
do	 Oeste,	 em	 direcção	 à	
capital.	 Da	 capital,	 o	 comboio	
rumou	 via	 ponte	 25	 de	 Abril	
em	direcção	 a	Vendas	Novas,	
onde	 seguiu	 pela	 linha	 com	 o	
mesmo	 nome	 em	 direcção	 ao	
Entroncamento.

A 1408 com o 13850 Caldas 
- Entroncamento, Pedra 
Furada no dia 29 de Junho de 
2012

Fotografia: João Cunha

10



charTers

A 1962 com destino a Sines, 
à passagem pela zona de 
Alcácer, 01 de Julho de 2012

Fotografia: Carlos Loução

No	 terceiro	 dia,	 foi	 a	 vez	 da		
locomotiva	 1944	 cumprir	 a	
viagem	 de	 ida	 e	 volta	 entre	
o	 Entroncamento	 e	 Badajoz,	
quebrando	 a	 monotonia	 na	
Linha	do	Leste.

Locomotiva 1944 com 
o 13854 Badajoz - 
Entroncamento, Assumar 
em 30 de Junho de 2012

Fotografia: João Cunha 
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No	 última	 dia,	 a	 1962	 partiu	
do	Entroncamento	e	viajou	até	
ao	Porto	de	Sines,	via	linha	de	
Vendas	 Novas,	 com	 regresso	
ao	 mesmo	 ponto	 de	 partida,	
via	ponte	25	de	Abril.

Novamente a 1962 com o 
PTG para Sines, Lousal em 
01 de Julho de 2012 

Fotografia: João Lourenço



1408 com o comboio 
especial PTG Plaforma 
de Cacia - Porto de 
Aveiro, 28 de Junho de 
2012

Ricardo Ferreira

charTers

12
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No	 início	 desse	 mesmo	 ano,	
existiam	as	seguintes	circulações:

-	 comboios	 especiais	 porta-au-
tomóveis	carregados	com	destino	à	
Opel	da	Azambuja,	com	origem	em	
Vicálvaro,	Madrid,	e	que	circulavam	
normalmente	aos	domingos.	Foi	pre-
cisamente	em	Janeiro	de	2008	que	
este	tráfego	mudou	o	seu	percurso,	
passando	 a	 circular	 integralmente	
pelo	Leste	em	detrimento	do	Ramal	
de	Càceres.		A	tracção	era	assegura-
da	pela	CP	até	ou	a	partir	de	Bada-
joz,	com	locomotivas	1550;

-	o	Teco	Ibérico,	que	fazia	2	ve-
zes	 por	 semana	 (quartas	 e	 sextas-
-feiras)	 o	 percurso	 entre	 o	 Entron-
camento	 e	 Madrid,	 com	 o	 número	
41812/3	 no	 sentido	 de	 Espanha	 e	
com	o	nº	41810/1	no	sentido	 inver-
so.	 A	 tracção	 era	 assegurada	 por	
locomotivas	1550	e	transportava	ha-
bitualmente	 contentores	 e	 bobines.	

Partia	do	Entroncamento	às	10:37	e	
o	regresso	chegava	perto	das	19:30;

-	 os	 comboios	 de	 distribuição	
75371	 e	 75732	 para	 e	 de	 Badajoz	
respectivamente,	com	partida	do	ter-
minal	 de	 mercadorias	 da	 Bobadela	
às	5	e	regresso	quase	às	17	horas,	
às	 terças,	 quintas	 e	 sextas.	 Trans-
portava	 habitualmente	 contentores	
procedentes	de	Lisboa	e	com	desti-
no	a	Mérida,	 traccionados	na	Linha	
do	 Leste	 por	 locomotivas	 1900	 e	
ocasionalmente	também	com	1550;	

-	 os	 comboios	 de	 distribuição	
75373	e	 75734	para	 e	 de	Badajoz,	
que	circulavam	às	segundas,	terças,	
quintas	 e	 sábados,	 com	 partida	 do	
Entroncamento	e	horário	igual	ao	do	
Teco	Ibérico.	A	tracção	era	atribuída	
às	1550	e	era	o	comboio	com	merca-
dorias	mais	diversas,	entre	as	quais,	
cereais,	 bobines,	 contentores,	 ara-
me	e	tijolo,	esta	última	com	destino	

a	Elvas;
-	 os	 comboios	 de	 distribuição	

75375	 e	 75736	 para	 e	 de	 Badajoz	
(era	habitual	fazer	apenas	o	percur-
so	até	Elvas),	com	saída	do	Entron-
camento	 perto	 das	 13	 e	 chegada	
depois	das	22	horas.	Circulavam	de	
segunda	 a	 sexta	 com	 locomotivas	
1550	 e	 habitualmente	 com	 conten-
tores	de	Lisboa	e	Setúbal	com	des-
tino	 ao	 terminal	 de	 Elvas.	 Importa	
salientar	que	 todos	estes	 comboios	
de	distribuição	citados	ambém	trans-
portavam	 ocasionalmente	 outras	
mercadorias	além	das	referidas	para	
cada	um;

-	 comboios	 de	 madeira,	 mui-
tas	 vezes	 especiais,	 traccionados	
habitualmente	 com	 1550,	 que	 oca-
sionalmente	 se	 realizavam	 entre	 o	
Entroncamento	 e	Vale	 do	Peso,	 no	
Ramal	 de	 Cáceres	 (eventualmente	
realizando	também	serviço	em	Pon-

Depois de uma análise à infraestrutura e ao tráfego ferroviário de passageiros na primeira parte deste 
artigo, resta agora centrar as atenções exclusivamente na evolução no tráfego de mercadorias desde o ano 
de 2008.

a linha do lesTe na acTualidade - ParTe ii
Ricardo Quinas Vários

Comboio de distribuição nº 57732 a aguardar a hora de partida de Elvas, Junho de 2012

Ricardo Quinas
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te	de	Sor).
Como	curiosidade,	em	Fevereiro	

de	 2008,	 o	 comboio	 de	 automóveis	
viria	a	sofrer	uma	primeira	mudança.	
Os	vagões	de	cor	amarela	deram	lu-
gar	a	vagões	de	cor	azul.	Mais	tarde,	
a	partir	de	Junho	de	2008,	viria	a	tor-
nar-se	 regular,	 aos	 sábados,	 com	o	
número	49150/1	à	ida	para	Espanha	
e	 49152/3	 no	 regresso.	 Saía	 qua-
se	às	2h	da	madrugada	da	Opel	na	
Azambuja	e	chegava	com	uma	outra	
composição	carregada	às	12:37.

A	 crise	 económica	 que	 se	 fez	
sentir	a	partir	do	final	de	2008	trouxe	
um	cenário	negro	ao	tráfego	de	mer-
cadorias	 no	 seu	 todo,	 e	 a	 Linha	do	
Leste	não	foi	excepção.	A	tendência	
crescente	no	tráfego	inverteu-se	e	os	
comboios	começaram	a	ser	suprimi-
dos	com	 regularidade.	O	 tráfego	de	
contentores	de	Mérida	dos	comboios	
de	distribuição	75371	e	75732	passa-
ram,	das	três	circulações	habituais,	a	
realizar-se	apenas	uma	ou	duas	ve-
zes	por	semana.	Os	comboios	75373	
e	 75734	 viram	 as	 suas	 circulações	
tornar-se	 extremamente	 irregulares,	
além	 de	 muitas	 viagens	 com	 loco-
motivas	isoladas	ou	cargas	muito	re-
duzidas.	Também	neste	comboio,	os	
contentores	e	o	tijolo	e	ferro	que	via-
javam	até	Elvas	desapareceram.	Os	
comboios	porta-automóveis	viram	as	
suas	 circulações	 quase	 sempre	 su-
primidas,	mas	a	 sua	extinção	como	
regular	 só	 viria	a	dar-se	no	 final	 de	
Março	 de	 2009.	 Como	 curiosidade,	
nos	seus	últimos	três	meses	apenas	
se	cumpriram	 três	 ligações.	A	única	
nota	positiva	era	o	tráfego	de	conten-
tores	de	Elvas	que,	além	de	aguentar	
a	crise,	viria	mesmo	a	necessitar	com	
frequência	crescente	de	múltiplas	de	
1550.	A	 partir	 dos	 primeiros	 meses	
de	2009,	esta	viria	mesmo	a	tornar-
-se	a	sua	configuração	praticamente	
permanente.

À	 semelhança	 do	 serviço	 regio-
nal,	 os	 comboios	 de	 mercadorias	
também	viram	várias	alterações	nos	
seus	 horários,	 com	 a	 dilatação	 dos	
tempos	de	viagem	em	Dezembro	de	
2008	devido	à	degradação	da	 infra-
estrutura.	 Como	 nota	 técnica,	 uma	
pequena	alteração	nos	números	das	
circulações	 dos	 comboios	 de	 distri-
buição	para	Badajoz:	os	pares	de	ida	
e	 volta	 passaram	 a	 ter	 os	 números	
75371	 e	 75730,	 75373	 e	 75732	 e	
75375	e	75734.

Em	 Março	 de	 2009,	 a	 Takargo	
apostou	 num	 novo	 serviço	 de	 con-
tentores	 a	 ligar	 uma	 vez	 por	 sema-
na	 o	Entroncamento	 ao	 terminal	 de	
Abroñigal	em	Madrid,	percorrendo	a	
Linha	do	Leste	até	à	Torre	das	Var-

Comboio especial de automóveis, em Elvas, Fevereiro de 2008

Teco Ibérico Madrid - Entroncamento, a passar o Rio Caia, Agosto de 2008

Comboio de distribuição nº 75371 na Bemposta, Agosto de 2009

João Cunha

João Cunha

João Cunha
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Ricardo Quinas

Comboio de dist. nº 75373, já afectado pela crise, em Sta. Eulália, Fevereiro de 2009

gens,	 divergindo	 depois	 para	 o	Ra-
mal	de	Cáceres.	Com	partida	do	En-
troncamento	 todas	as	 terças	depois	
das	 7h,	 com	 o	 número	 41830/1	 	 e	
regresso	no	dia	seguinte	pouco	após	
as	15	horas,	com	o	número	41800/1.	
O	serviço	 levou	pouco	tempo	a	afir-
mar-se	com	sucesso	e	 logo	em	Ju-
nho,	mais	concretamente	no	dia	26,	
surgiu	 a	 segunda	 frequência	 sema-
nal,	sensivelmente	com	o	mesmo	ho-
rário,	a	sair	às	sextas	e	a	regressar	
no	dia	seguinte.

No	 final	 de	Abril	 de	 2009,	 a	CP	
respondia	ao	novo	serviço	da	Takar-
go	e,	em	parceria	com	a	Renfe,	de-
cidiu	 reinventar	o	Teco	 Ibérico,	 com	
a	nova	designação	Iberian	Link,	uma	
nova	marca	que	procurava	conquis-
tar	 clientes	 com	 horários	 rígidos	 a	
cumprir	 na	 recepção	 e	 entrega	 das	
mercadorias	 em	 diferentes	 origens	
e	destinos	das	mercadorias	em	am-
bos	os	lados	da	fronteira.	A	sua	com-
posição	 tornou-se	 fixa,	 com	 onze	
vagões	 articulados,	 normalmente	
entregues	às	 locomotivas	1550,	 em	
unidade	 simples	 ou	múltipla.	 O	 tra-
jecto	 alterou-se,	 passando	 a	 circu-
lar	 via	Ramal	de	Cáceres,	 todas	as	
quartas,	 sextas	 e	 domingos,	 com	
partida	às	3	horas	da	madrugada	do	
Entroncamento	rumo	ao	terminal	de	
Abroñigal	 em	 Madrid	 e	 regresso	 a	
chegar	às	10h40.	Tornou-se	 regular	
a	partir	de	29	de	Abril,	mantendo	os	
mesmos	números	herdados	do	Teco	
Ibérico.	No	início,	o	serviço	revelou-
-se	com	sucesso,	com	composições	
bem	preenchidas,	mas	após	poucos	
meses	ocorreu	uma	nítida	quebra	no	
tráfego,	chegando	a	circular	compo-
sições	 quase	 integralmente	 vazias.	
Em	Agosto,	 além	 de	 uma	 pequena	
alteração	de	horário,	os	números	das	
marchas	 foram	alterados,	passando	
a	47808/9	no	sentido	de	Espanha	e	
47806/7		no	regresso	a	Portugal.

Passados	 alguns	 meses	 desde	
o	seu	fim	como	comboio	regular,	vol-
tava	a	circular	em	especial	um	com-
boio	 porta-automóveis	 para	 a	 Opel	
da	Azambuja,	em	Junho	de	2009.	A	
partir	desta	data,	tornou-se	esporádi-
co,	 	aos	sábados,	ver	as	 largas	de-
zenas	de	automóveis	desfilarem	pela	
Linha	do	Leste.

Em	Setembro	de	2009,	nota	para	
um	efémero	tráfego	de	sucata	prove-
niente	 de	Penalva	 para	 ser	 descar-
regada	na	Bemposta.	Os	vagões	se-
guiam	até	esta	estação	em	comboios	
especiais	de	madeira	para	Ponte	de	
Sor,	na	altura	realizados	ao	início	da	
noite.

A	alteração	de	horários	dos	servi-
ços	de	passageiros	em	Dezembro	de	

Comboio de distribuição nº 75375 na Ventosa, Fevereiro de 2009

 Especial de madeira procedente de Vale do Peso, na Bemposta, Junho de 2010

Carlos Loução

Carlos Loução

Ricardo Quinas
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2009	levaram	mais	uma	vez	a	altera-
ções		nos	comboios	de	mercadorias	
mas	 sem	 que	 haja	 algum	 facto	 de	
maior	relevo	a	registar.

Nota	 para	 os	 comboios	 espe-
ciais	com	material	para	a	via,	espe-
cialmente	 travessas	e	balastro,	que	
se	realizaram	durante	alguns	meses	
no	fim	de	2009	e	início	de	2010	para	
as	obras	entre	Santa	Eulália	e	Elvas,	
operados	pela	CP.

No	 início	de	2010,	e	contrarian-
do	todas	as	expectativas,	a	Takargo	
acabava	com	o	seu	serviço	de	con-
tentores	para	Madrid.	A	última	circu-
lação	 realizou-se	 a	 27	 de	 Janeiro.	
Por	outro	lado,	o	serviço	Iberian	Link	
com	o	mesmo	destino	mas	operado	
pela	CP	Carga	começou	pela	mes-
ma	altura	a	afirmar-se	no	mercado,	
com	as	suas	composições	a	ficarem	
cada	mais	preenchidas,	muito	pauta-
das	pelas	cisternas	de	químicos	mis-
turadas	com	contentores,	ainda	hoje	
uma	imagem	típica	deste	serviço.

O	mês	de	Agosto	de	2010	trouxe	
um	 novo	 tráfego	 para	 os	 comboios	
de	distribuição:	o	amoníaco.	Os	va-
gões	vazios,	em	número	mínimo	de	
dez,	seguiam	às	terças	habitualmen-
te	no	75373	e	regressavam	à	sexta-
-feira	de	Huelva,	no	57730,	57734	ou	
em	especial.	Tinham	Estarreja	como	
destino	final.

No	entanto,	o	tráfego	de	amonía-
co	tornou-se	irregular	e,	aliado	à	bai-
xa	no	tráfego	de	cereais,	conduziram	
ao	fim	dos	comboios	de	distribuição	
75373	e	75732,	também	muitas	ve-
zes	suprimidos	desde	o	início	da	cri-
se.	A	última	circulação	registou-se	a	
14	de	Setembro	mas	só	viria	a	aca-
bar	 oficialmente	 no	 início	 de	 Outu-
bro.	Com	este	comboio,	também	as	
bobines	 	abandonaram	o	Leste.	Os	
comboio	75371	e	75730,	que	sobe-
javam	para	o	tráfego	de	contentores	
de	Mérida,	ficaram	também	encarre-
gues	 do	 transporte	 do	 amoníaco	 e	
cereais.

A	situação	dos	comboios	de	dis-
tribuição	manteve-se	 estável	 sensi-
velmente	 até	 ao	 final	 de	 Fevereiro	
de	2011,	altura	em	que	a	CP	Carga	
se	 confrontou	 com	 uma	 greve	 dos	
maquinistas	 às	 horas	 extraordiná-
rias.	Os	comboios	de	distribuição	no	
Leste	 eram	 realizados	 com	 recurso	
às	mesmas,	já	que	a	tripulação	que	
fazia	 a	 viagem	 para	 Badajoz	 era	 a	
mesma	que	regressava,	completan-
do	mais	 de	 dez	 horas	 de	 trabalho.	
Com	 isto,	 a	 CP	 teve	 de	 optar	 por	
fazer	 alguns	 serviços	 em	 detrimen-
to	 de	 outros.	No	 caso	 particular	 da	
Linha	do	Leste,	o	75371	e	75730	fo-
ram	suprimidos	inúmeras	vezes.	Por	
outro	 lado,	 foi	 necessário	 recorrer	

a	 duas	 tripulações	 para	 realizar	 os	
comboios	 75375	e	75734,	 já	 que	a	
importância	do	tráfego	de	contento-
res	de	Elvas	o	justificava.

No	 início	 do	 ano	 de	 2011,	 tam-
bém	 referência	 para	 alguns	 com-
boios	 da	 CP	 Carga	 com	 material	
para	 a	 renovação	 de	 via	 entre	 o	
Crato	e	Assumar	que	circulavam	de	
madrugada.

Com	a	greve	às	horas	extraordi-
nárias,	a	CP	Carga	procurou,	no	final	
de	Março,	retomar	os	tráfegos	de	ce-
reais,	 contentores	 e	 amoníaco	 com	
recurso	a	comboio	especiais.	Estes	
comboios	partiam	habitualmente	às	
5h15	 do	 Entroncamento	 (e	 não	 do	
Terminal	 de	 Mercadorias	 da	 Boba-
dela)	 e	 regressavam	 pouco	 antes	
das	15h,	inicialmente,	e,	mais	tarde,	
quase	às	15h30.	Pela	mesma	altura,	
também	se	procurava	racionalizar	o	
número	de	circulações,	passando	a	
ser	 frequente	 ver	material	 dos	dife-
rentes	 tráfegos	 juntos,	 ao	 contrário	
do	que	era	habitual	até	à	data.	Na	al-
tura,	eram	as	1550	que	praticamen-
te	asseguravam	 todos	os	comboios	
que	atravessavam	a	Linha	do	Leste.

Como	 pequena	 nota	 técnica,	 a	
alteração	das	numerações	dos	com-
boios	 de	 distribuição	 no	 início	 de	
Maio,	em	virtude	da	sua	passagem	
de	 carta	 impressa	 para	 livro	 horá-

O serviço internacional da Takargo para Madrid, a passar no Rossio ao Sul do Tejo, Setembro de 2009

Nuno Morão
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rio.	 Os	 dois	 algarismos	 iniciais,	 75,	
trocaram	 de	 ordem	 e	 passámos	 a	
ter	números	começados	por	57	 (ex:	
57371).	 O	 comboio	 75375	 e	 75734	
responsáveis	sobretudo	pelo	tráfego	
de	contentores	de	Elvas,	 além	des-
sa	alteração,	passaram	a	ser	desig-
nados	 57373	 à	 ida	 para	 Badajoz	 e	
57732	no	regresso.

No	final	do	mês	de	Maio,	a	ideia	
do	 horário	 dos	 comboios	 especiais	
vingou	e	a	CP	Carga	 remodelou	os	
horários	 dos	 comboios	 de	 distribui-
ção	57371	e	57730,	que	desde	Fe-
vereiro	 estavam	 constantemente	
suprimidos:	saída	do	Entroncamento	
às	 5:15	 e	 regresso	 a	 chegar	 pelas	
15:09,	 com	circulações	previstas	às	
terças,	quinta	e	sextas	e	deixando	de	
ser	 necessário	 anunciar	 especiais.	
Contudo,	continuava	a	ser	frequente	
a	sua	supressão	num	destes	dias.	O	
comboio	 57373	 e	 57732,	 que	 até	 á	
data	contemplava	a	ida	até	Badajoz	
(apesar	 de	muito	 raramente	 passar	
de	Elvas),	 foi	aqui	 também	alterado	
passando	 oficialmente	 a	 ter	 como	
destino	Elvas.

A	situação	dos	comboios	de	dis-
tribuição	voltou	a	ficar	estável	duran-
te	mais	alguns	meses.	Assinalamos	
apenas	 em	 Julho	 o	 regresso	 das	
1960	à	Linha	do	Leste,	praticamente	
desaparecidas	da	linha	desde	2007,	
tornando-se	 algo	 habitual	 vê-las	 à	
frente	 do	 comboio	 57371	 e	 57730.	
Pela	mesma	altura	as	1900	também	
voltavam	a	aparecer	nesse	comboio	
e	as	1550	apenas	 tratavam	das	cir-
culações	mais	pesadas,	com	recurso	
a	múltiplas.

O	 dia	 10	 de	 Setembro	 de	 2011	
marcou	o	fim	da	passagem	dos	com-
boios	 especiais	 porta-automóveis	
pelo	 Leste,	 que	 ocorria	 esporadica-
mente	 ao	 sábado.	 Até	 hoje	 e,	 por	
motivos	desconhecidos,	não	foi	pos-
sível	 ver	 mais	 nenhuma	 circulação	
deste	tipo.

Assinalamos	em	meados	de	Se-
tembro	 uma	 alteração	 nos	 horários	
dos	comboios	de	distribuição.	O	com-
boio	57730	passava	a	chegar	à	cida-
de	ferroviária	às	14h37	e	o	comboio	
57373	partia	quase	às	13h55,	o	que	
se	traduzia	numa	poupança	no	turno	
de	trabalho	das	tripulações.	Em	Ou-
tubro,	novamente	o	comboio	57730	a	
chegar	mais	cedo,	sendo	antecipado	
para	as	14h24,	a	beneficiar	das	reno-
vações	da	infraestrutura.

No	 início	 de	 Novembro,	 a	 CP	
alterou	 o	 horário	 dos	 comboios	 de	
distribuição	para	Elvas,	 passando	a	
sair	do	Entroncamento	às	16:05	e	o	
regresso	a	chegar	às	00:27.	A	medi-
da	vinha	no	seguimento	da	raciona-

lização	 da	 frota	 de	 locomotivas	 da	
CP	Carga,	para	que	 fosse	possível	
a	tracção	do	comboio	de	distribuição	
para	Badajoz	assegurar	depois	a	li-
gação	para	Elvas.

O	 fim	das	 locomotivas	 1550	ao	
serviço	da	CP	Carga	no	final	de	2011	
e	o	fim	do	serviço	regional	no	Leste	
trouxeram	 alterações	 aos	 horários	
logo	 a	 partir	 do	 início	 de	 2012.	 O	
comboio	57371	para	Badajoz	passou	
a	sair	às	6:12,	mantendo	o	57730	a	
mesma	hora	de	chegada,	mas	com	
circulações	previstas	apenas	às	ter-
ças	e	quintas.	Na	altura,	o	tráfego	de	
contentores	de	Mérida	praticamente	
desaparecera,	 sobrando	 os	 cere-
ais	 e	 o	 amoníaco,	 este	 último	 que	
durante	 alguns	 meses	 se	 mostrou	
bastante	 regular.Os	 comboios	 para	
Elvas	 sofreram	 algumas	 alterações	
mais	profundas,	que	se	mantêm	até	

aos	dias	de	hoje.	Às	segundas,	ter-
ças	e	quintas,	o	comboio	com	o	nº	
57373	 parte	 do	 Entroncamento	 às	
15:43.	Às	quartas	e	sextas,	passou	
a	 existir	 o	 comboio	 57375	 com	 iní-
cio	 no	 terminal	 de	 mercadorias	 da	
Bobadela	 às	 14:24	 e	 que	 assume	
o	mesmo	horário	do	57373	a	partir	
do	Entroncamento.	A	sua	 tracção	é	
teoricamente	atribuída	às	1900	logo	
desde	a	Bobadela.	O	regresso	des-
tes	comboios	tem	o	nº	57732,	de	2ª	
a	6ª,	com	destino	ao	Entroncamen-
to,	chegada	pelas	23h19.	Com	estas	
alterações,	 o	 comboio	 para	 Elvas	
batia	assim	a	barreira	das	oito	horas	
de	tempo	total	entre	a	partida	e	che-
gada	ao	Entroncamento,	uma	marca	
importante	para	a	racionalização	de	
encargos	com	as	tripulações.	As	lo-
comotivas	 1900	 passavam	assim	a	
ter	 os	 comboios	 do	 Leste	 integral-

Comboio de dist. nº 75375 com UM de 1550 em Ponte de Sor, Novembro de 2010

O Iberian Link procedente de Madrid, a passar na Bemposta, Julho de 2010

Ricardo Quinas

Ricardo Quinas
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tuada	em	Elvas	e	tornando	possível	
ver	 as	 locomotivas	 333.3	 da	Renfe	
com	estes	comboios	às	costas,	en-
tre	as	5	e	as	7	da	manhã.	A	marcha	
número	47802/3	passou	a	partir	 às	
3h55	do	Entroncamento	e	o	regres-
so	com	o	número	47800/1	a	chegar	
pelas	 11h08,	 continuando	 com	 a	
mesma	 frequência,	 quartas,	 sextas	
e	domingos.	O	fim	das	1550	tinha	le-
vado,	no	mês	de	Janeiro,	à	necessi-
dade	de	usar	por	vezes	múltiplas	de	
1900	em	virtude	das	grandes	limita-
ções	de	carga	no	Ramal	de	Cáceres,	
mas	 esta	 alteração	 de	 percurso	 le-
vou	a	não	ser	necessário	recorrer	a	
esta	opção.	Uma	locomotiva	1900	na	
Linha	do	Leste	transporta	até	1.000	
toneladas	para	ambos	os	sentidos.

O	 início	de	Fevereiro	ficou	mar-
cado	por	um	novo	ajuste	no	horário	
dos	comboios	57371	e	57730,	 com	
o	saldo	final	a	representar	menos	23	
minutos	de	viagem	desde	a	partida	
ao	regresso	ao	Entroncamento.	Em	
meados	 de	Abril,	 este	 comboio	 so-
freu	a	última	alteração	que	se	man-
tém	 até	 aos	 dias	 de	 hoje:	 passou	
a	 circular	 às	 segundas	 e	 quintas,	
partida	 do	 Entroncamento	 às	 5h56	
e	o	regresso	a	chegar	pelas	13h04,	
pouco	mais	de	 sete	horas	para	um	
comboio	 que	 demorava	 dez	 horas,	
em	2009,	a	completar	as	viagens	de	
ida	e	volta.

mente	 por	 sua	 conta	 e	 também	 o	
Iberian	Link,	que	ainda	circulava	via	
Ramal	 de	Cáceres.	As	 locomotivas	
1960	surgiram	 já	poucas	vezes	du-
rante	este	ano.

Logo	 em	 Janeiro,	 a	 menor	 ca-
pacidade	de	carga	das	1900	face	às	
múltiplas	 de	 1550	 levou	 à	 necessi-
dade	de	criar	um	novo	comboio	de	
distribuição	para	Elvas,	com	conten-
tores	para	o	terminal	dessa	mesma	
localidade.	Foi	assim	criado,	a	partir	
de	 21	 de	 Janeiro	 e	 todos	 os	 sába-

dos,	 o	 comboio	 57377	 com	 partida	
às	 7	 horas	 do	 Entroncamento	 e	 o	
regresso	com	o	número	57734	com	
chegada	 às	 14h20.	 Ainda	 hoje	 se	
mantém	assim.

As	intenções	do	Governo	de	en-
cerrar	o	Ramal	de	Cáceres	levaram	
a	CP	Carga	e	a	Renfe	a	acordar	em	
Janeiro	a	alteração	de	percurso	do	
comboio	Iberian	Link.	Assim,	a	partir	
de	5	de	Fevereiro	passou	a	circular	
integralmente	 pela	 Linha	 do	 Leste,	
sendo	a	troca	de	composições	efec-

 Comboio de distribuição nº 75732 em carga máxima, após passar Ponte de Sor, Agosto de 2009

João Morgado

Amoníaco Huelva - Estarreja, atravessando a estação de Portalegre, Agosto de 2010

João Cunha
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Comboio de distribuição nº 57730 a chegar à Torre das Vargens, Julho de 2011

No	mês	 de	Maio	 o	 serviço	 Ibe-
rian	Link,	com	a	CP	Carga	e	Renfe	
a	incluírem	no	serviço	o	terminal	de	
contentores	 em	 Mérida,	 passou	 a	
ter	 contemplada	 a	 tracção	 com	 re-
curso	a	múltiplas	de	1900	às	sextas	
e	 Domingos,	 transportando	 cator-
ze	 vagões	 articulados	 e	 mantendo	
sensivelmente	o	mesmo	horário.	Às	
quartas,	o	comboio	continuava	a	ter	
apenas	previsto	o	uso	de	uma	1900	
e	 onze	 vagões	 articulados,	 e	 mu-
dou	de	números,	passando	a	ser	o	
53371	à	 ida	para	Elvas	e	53730	no	
regresso.	 Contudo,	 esta	 alteração	
durou	pouco	tempo	e,	logo	no	início	
de	 Junho,	 a	 ideia	 foi	 abandonada,	
voltando	ao	esquema	anterior.

Neste	passado	mês	de	Junho,	o	
comboio	 de	 distribuição	 à	 segunda	
para	Badajoz	e	o	regresso	de	quin-
ta	 passaram	 temporariamente	 a	 ter	
númeração	 de	 comboio	 internacio-
nal,	para	o	transporte	de	amoníaco.	
À	 ida	 de	 segunda	a	 circulação	 tem	
os	números	41816/7	e	 no	 regresso	

de	quinta	tem	a	numeração	41814/5.
Actualmente	o	tráfego	de	conten-

tores	 para	Elvas	 é	 aquele	 que	me-
lhor	resistiu	à	crise	e	que	se	mantém	
caracterizado	pela	sua	regularidade,		
com	 as	 seis	 circulações	 por	 sema-
na	 a	 efectuarem-se	 sem	 qualquer	
supressão.	 O	 comboio	 de	 distribui-
ção	 para	Badajoz	 continua	 a	 regis-
tar	 algumas	 supressões.	 O	 serviço	
Iberian	 Link	 mantém	 uma	 grande	
regularidade,	sendo	aguardada	uma	
possível	 quarta	 frequência	 semanal	
entre	 os	 dois	 países.	 Os	 comboios	
especiais	de	madeira	para	Ponte	de	
Sor	e/ou	Vale	do	Peso	durante	o	ano	
de	 2012	 tornaram-se	 praticamente	
inexistentes.

Quando	 comparado	 com	 o	 ano	
de	2008,	temos	actualmente	um	me-
nor	 número	 de	 circulações	 e	 uma	
variedade	 muito	 menor	 das	 suas	
composições.	Por	outro	lado,	as	van-
tagens	para	a	CP	Carga,	único	ope-
rador	 de	mercadorias	 com	 serviços	
nesta	 linha	 são	 evidentes:	 as	 com-

posições	tornaram-se	mais	pesadas,	
aproveitando	melhor	as	capacidades	
de	tracção	das	locomotivas	e	o	tem-
po	 de	 trabalho	 das	 tripulações	 foi	
substancialmente	reduzido.	Acredito	
que	o	 tráfego	de	mercadorias	 após	
este	período	mais	atribulado	tenderá	
a	estabilizar,	pelo	menos	até	que	a	
CP	Carga	seja	privatizada.

No	 global,	 arrisco-me	mesmo	 a	
dizer	que,	tendo	em	conta	o	seu	re-
duzido	 tráfego,	 esta	 linha	 terá	 sido	
provavelmente	 aquela	 que	 maior	
evolução	 sofreu	 nestes	 anos,	 tanto	
em	 termos	 de	 infraestrutura	 como	
de	 tráfego,	 moldando	 um	 cenário	
progressivamente	 mais	 sustentável	
em	termos	económicos	e	ambientais	
para	 a	 gestora	 da	 infraestrutura	 e	
para	os	operadores.	

Por	 fim,	 espero	 que	 esta	 incur-
são	por	esta	linha	que	passa	muitas	
vezes	 um	pouco	 ao	 lado	 das	 aten-
ções	tenha	sido	do	vosso	agrado.

Ricardo Quinas
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Comboio nº 47800 do serviço 
Iberian Link, com destino ao 
Entroncamento, na rampa de 
Elvas, Junho de 2012 

Ricardo Quinas

Comboio Iberian Link com destino 
a Madrid, no Caia, Março de 2012 

José Sousa

Comboio de distribuição nº 57371 
com tracção assegurada pela 1963, 
a partir de Elvas, Agosto de 2011 -

Ricardo Quinas
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Após	a	chegada	a	Lagos	no	re-
gional	 5904	 com	 um	 atraso	 signifi-
cativo,	saímos	da	0619	e...	voltamos	
a	entrar,	já	que	é	a	mesma	unidade	
que	daqui	por	breves	minutos	irá	fa-
zer	 o	 regional	 5909,	 com	destino	 a	
Faro	e	com	ligação	em	Tunes	ao	IC	
672	(Faro	–	Lisboa	Oriente).	

Ao	 contrário	 do	 que	 aconteceu	
em	Faro,	em	Lagos	existe	bastante	
gente	para	embarcar	e,	como	habi-
tualmente,	 escolho	 fazer	 esta	 parte	
da	viagem	em	1ª	classe,	depois	de	
já	 ter	 viajado	 à	 vinda	 na	 antiga	 2ª	
classe.	Com	saída	da	estação	à	hora	
prevista,	 inicia-se	 a	 viagem	 e	 logo	
regressam	 as	 apitadelas	 incessan-
tes,	 que	 pretendem	 avisar	 os	 mais	
distraídos	 da	 passagem	da	 compo-
sição	pelos	acessos	às	praias.	Mais	
uma	 vez	 pára-se	 no	 apeadeiro	 da	

Meia	 Praia,	 embora	 não	 existam	
passageiros	 nem	 para	 entrar,	 nem	
para	sair.	Após	este	apeadeiro,	sur-
ge	algo	de	caricato,	que	é	o	facto	da	
automotora	passar	pelo	meio	de	um	
campo	de	golfe,	onde	foi	construída	
uma	 passagem	 inferior	 (que	 veio	
substituir	 uma	 passagem	 ao	 nível	
da	 linha)	 que	 serve	 quase	 exclusi-
vamente	para	os	carrinhos	de	golfe.	
É	perante	os	acenos	dos	praticantes	
desta	modalidade	 que	 percorremos	
a	linha	“relvada”	de	ambos	os	lados,	
até	 que	 após	 alguns	 quilómetros	
passamos	novamente	pelo	apeadei-
ro	 desactivado	 de	 Odeáxere,	 que,	
para	além	do	edifício	 principal,	 tem	
também	uma	outra	casa	abandona-
da,	utilizada	em	tempos	por	um	dos	
responsáveis	do	caminho-de-ferro.	

Passamos	novamente	pela	ribei-

ra	do	Arão,	antes	da	chegada	à	es-
tação	 da	Mexilhoeira	Grande,	 onde	
entramos	pela	linha	junto	ao	edifício,	
contrariamente	ao	que	tinha	aconte-
cido	na	vinda.	

Entre	 Tunes	 e	 Lagos,	 mesmo	
não	existindo	cruzamentos,	as	com-
posições	 entram	 sempre	 nas	 esta-
ções	 usando	 as	 linhas	 do	 lado	 es-
querdo	no	sentido	da	marcha.	Saída	
da	estação	e	passagem	pelo	pontão	
da	ribeira	do	Farelo.	Este	pontão	tem	
como	curiosidade	o	facto	de	ter	sido	
das	primeiras	obras	feitas	em	betão	
armado	no	país,	por	volta	de	1913.	

Deixa-se	de	avistar	o	mar	e	a	ria	
de	 Alvor,	 curvamos	 para	 o	 interior,	
passamos	mais	 uma	 vez	 pelo	 ape-
adeiro	desactivado	da	Figueira,	que,	
em	tempos,	tinha	uma	passagem	de	
nível	que	servia	a	N125	e	que,	com	

No mês anterior acompanhámos a viagem entre Faro e Lagos a bordo de uma automotora da série 0600. 
Funcionando como uma espécie de despedida destas automotoras, aqui fica o relato da viagem efectuada 
de volta à capital do Algarve.

faro - laGos - faro (ParTe ii)
Pedro André Pedro André 

Passagem sob a N125, perto de Lagoa                                                                                                          
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Na passagem sobre a 
ribeira do Arão

Pedro André

O “adeus” à cidade de 
Portimão, passando o 
rio Arade.
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Partida de Lagos a bordo da 0619                                                                

a	construção	da	passagem	superior,	
acabou	por	ser	encerrada.	

Estamos	a	caminho	de	Portimão	
e	 atravessamos,	 mais	 uma	 vez,	 al-
gumas	casas	abandonadas	junto	da	
linha,	que	foram	usadas	em	tempos	
por	pessoal	ligado	aos	caminhos-de-
-ferro.	 Entramos	 depois	 na	 malha	
urbana	 de	Portimão	 e,	 após	 a	 pas-
sagem	 pelo	 ex-apeadeiro	 de	 Alvor,	
vamos	 dar	 entrada	 na	 estação	 de	
Portimão,	cuja	plataforma	está	quase	
repleta	 de	 passageiros.	Agora,	 com	
esta	 “enchente”,	 tenho	 por	 compa-
nhia	uma	simpática	senhora	de	 ida-
de	que	vai	até	Silves	e	que	se	torna	
curiosa	com	o	facto	de	ir	a	tirar	foto-
grafias,	ao	ponto	de	me	fazer	todo	o	
tipo	de	queixas	e	perguntas.	

Partida	de	Portimão	e	nova	pas-
sagem	pelo	Arade,	que	nos	propor-
ciona	uma	bonita	perspectiva	para	a	
zona	ribeirinha	da	cidade,	que	é,	no	
Verão,	considerada	a	capital	da	sar-
dinha,	existindo	inclusive	um	festival	
dedicado	 a	 esta	 temática.	 Paragem	
no	 Parchal	 (onde,	 realmente,	 fica	
o	 apeadeiro	 de	 Ferragudo)	 para	 a	
entrada	 de	mais	 uns	 passageiros	 e	
a	 automotora	 vai	 ficando	 cada	 vez	
mais	bem	composta	-	alguns	dos	uti-
lizadores	são	estrangeiros.	

Chegada	e	paragem	na	estação	
de	Estombar,	estação	que	foi	das	úl-
timas	do	Algarve	a	manter	a	tomada	
de	água	que	abastecia	as	 locomoti-
vas	a	vapor	e	que,	num	passado	não	
muito	distante,	viu	todas	essas	recor-
dações	serem	demolidas.	A	automo-
tora	lança-se	linha	fora	em	direcção	
a	 Silves,	 ultrapassando	 algumas	
trincheiras,	onde	a	vegetação	quase	
toca	no	inox	da	composição,	fazendo	
com	que	se	tenha	de	ter	um	redobra-
do	 cuidado	 ao	 viajar	 com	a	 cabeça	
de	fora.	

Entre	a	passagem	por	 inúmeras	
casas	 de	 passagem	 de	 nível	 aban-
donadas	e	a	passagem	por	uma	das	
maiores	pedreiras	do	Algarve,	apro-
ximamo-nos	 agora	 da	 estação	 de	
Silves.	Entre	dois	dedos	de	conversa	
que	 vou	 tendo	 com	 a	 senhora	 que	
viaja	comigo,	esta	refere-me	o	medo	
e	a	insegurança	que	a	perturbam	de	
cada	vez	que	embarca	ou	desembar-
ca	 em	Silves,	 já	 que	 a	 “vizinhança”	
está	longe	de	ser	a	indicada	e	a	mais	
afável,	 levando	à	ocorrência	de	ele-
vadas	taxas	de	vandalismo.

Mas	 continuamos	 a	marcha	 em	
direcção	 a	 Poço	 Barreto,	 ultrapas-
sando	alguns	pomares	onde	os	citri-
nos	 são	 a	 fruta	 em	maior	 destaque	
–	esta	é	uma	zona	cuja	economia	lo-
cal	 depende	 essencialmente	 destes	

A passagem pelos campos de golfe perto de Lagos                                  

 A água como companhia depois da estação de Portimão                         
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 Entre as trincheiras “algarvias”                                                                 

A estação de Alcantarilha                                                                              

Cruzamento em Albufeira com o extinto Regional da Linha do Sul             

produtos.	 Passa-se,	 mais	 uma	 vez,	
junto	da	fábrica	corticeira	Amorim	e,	
do	 nosso	 lado	 direito,	 encontramos	
mais	um	campo	de	golfe,	em	que	os	
praticantes	parecem	estar	mais	con-
centrados	na	passagem	do	comboio	
do	que	propriamente	no	 jogo	em	si.	
Duvido	que	seja	normal	noutras	par-
tes	do	mundo	existirem	comboios	a	
circular	dentro	e	ao	redor	de	campos	
de	golfe.		

Saída	do	apeadeiro	de	Poço	Bar-
reto	dentro	do	horário	estabelecido	e	
seguimos	viagem,	agora	com	a	con-
corrência	da	N269,	que	nos	acompa-
nhará	durante	alguns	quilómetros	do	
trajecto.	Passamos	o	sinal	avançado	
da	 estação	 de	 Alcantarilha	 e	 pas-
sam-se	mais	uns	minutos	até	à	para-
gem,	permitindo	assim	a	entrada	de	
mais	uns	passageiros,	que	demons-
tram	 alguma	 preocupação	 por	 não	
terem	 reservas	 no	 Intercidades	 que	
irão	apanhar	em	direcção	a	Lisboa,	
algo	 que	 o	 revisor	 poderá	 resolver.	
Após	a	partida	e	com	a	automotora	
a	ganhar	velocidade,	passamos	pela	
ponte	da	ribeira	de	Alcantarilha,	que	
fica	praticamente	entre	duas	curvas,	
e	 por	 mais	 uma	 série	 de	 pomares,	
antes	 da	 recta	 que	nos	 leva	 até	 ao	
apeadeiro	do	Algoz,	onde	mais	dois	
passageiros	embarcam	com	destino	
a	Tunes.	

Como	nota	fica	o	 facto	de	a	es-
tação	do	Algoz	ter	sido	inaugurada	a	
10	de	Julho	de	1899,	em	consequên-
cia	da	abertura	do	primeiro	troço	do	
então	Ramal	de	Lagos.	Após	a	saída	
do	 Algoz,	 avançamos	 rapidamente	
em	direcção	a	Tunes,	passando	mais	
uma	 vez	 por	 Alvalede,	 com	 a	 sua	
casa	de	passagem	de	nível,	e	onde	
a	 REFER	 tem	 depositado	 alguns	
restos	passados	da	Linha	do	Algar-
ve,	tais	como	travessas	de	madeira	e	
antigos	sinais.	

Nesta	 altura,	 o	 revisor	 avança	
pela	 automotora	 anunciando	 a	 ple-
nos	pulmões,	“Tunes,	Tunes,	ligação	
ao	comboio	para	Lisboa”,	lembrando	
os	mais	distraídos	que	será	ali	o	local	
para	troca	de	comboio.

Imediatamente	 antes	 de	 Tunes,	
passamos	 junto	 do	 antigo	 ramal	 da	
EDP,	que	foi	construído	para	servir	a	
central	 termoeléctrica	 ali	 situada.	O	
ramal	 deixou	 de	 ter	 ligação	 à	 rede,	
mas	conserva	ainda	as	linhas	na	sua	
quase	totalidade,	assim	como	as	tu-
bagens	 de	 trasfega	 dos	materiais	 e	
os	sistemas	de	combate	a	incêndios.	

Finalmente,	 entrada	 na	 estação	
de	Tunes	e	o	cruzamento	com	o	Re-
gional	5906	(Faro	–	Lagos),	que	deu	
ligação	 ao	 IC	 571	 (Lisboa	 –	 Faro).	
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Efectua-se	então	o	desembarque	dos	
passageiros	que	 irão	seguir	viagem	
para	norte	no	IC	672	(Faro	–	Lisboa)	
e	que	são	em	número	considerável.	
Finalmente	avista-se	o	comboio	com	
destino	a	Lisboa,	a	entrar	na	estação	
e	a	efectuar	a	sua	paragem,	permi-
tindo	 que	 a	 linha	 fique	 livre	 para	 a	
partida	da	automotora	em	que	viajo	
em	 direcção	 a	 Albufeira,	 onde	 nos	
espera	mais	 um	 cruzamento,	 desta	
vez	com	o	regional	23702,	que	efec-
tua	 a	 ligação	 entre	 Faro	 e	 Setúbal	
(serviço	entretanto	suprimido,	com	o	
fim	das	 ligações	 regionais	na	Linha	
do	Sul).	O	facto	é	que	a	UTE	2273,	
que	se	destina	a	Setúbal,	 não	vem	
com	mais	do	que	cinco	passageiros,	
razão	pela	qual	o	serviço	nunca	 te-
nha	sido	considerado	sustentável.

De	novo	em	marcha	rumo	a	Bo-
liqueime,	 passamos	 por	 mais	 uma	
passagem	de	nível	encerrada	e	no-
vamente	pelo	desactivado	apeadeiro	
da	Patã.	Na	paragem	em	Boliqueime	
nada	há	assinalar,	 já	que	a	maioria	
dos	passageiros	tem	como	destino	a	
estação	de	Faro.	A	viagem	continua	
a	 caminho	 de	 Loulé,	 sem	 qualquer	
paragem,	 já	 que	 a	 antiga	 paragem	
de	 Benfarras	 desapareceu	 e	 Vale	
Judeu	perdeu	o	direito	a	ser	servida	
pelo	comboio.	Entramos,	suavemen-
te,	na	estação	de	Loulé,	até	à	imobili-
zação	da	automotora,	para	permitir	a	
entrada	de	uns	poucos	passageiros.	
Já	lá	foi	o	tempo	em	que	o	terminal	
de	Loulé	 tinha	bastante	mais	movi-
mento,	 com	os	 comboios	 de	 salge-
ma,	pedra	e	cimento	para	Vila	Real	
de	 Santo	António,	 entre	 outros	 trá-
fegos.	Nos	 dias	 de	 hoje	 resume-se	
ao	movimento	do	jet-fuel,	que	segue	
depois	em	camião	até	ao	aeroporto	
de	 Faro,	 à	 descarga	 de	 areia,	 nor-
malmente	duas	vezes	aos	dias	úteis,	
ao	 transbordo	 do	 cimento	 para	 ca-

mião	que	o	levará	via	rodoviária	com	
destino	a	Vila	Real	de	Santo	António,	
e,	esporadicamente,	um	ou	outro	va-
gão	com	materias	cerâmicos.	

Mais	 uma	 vez,	 colocamo-nos	
em	marcha	a	caminho	de	Almancil,	
passamos	 pela	 passagem	 de	 nível	
automática	de	Vale	de	Éguas	–	onde	
em	 tempos	 existiu	 um	 local	 de	 pa-
ragem	de	comboio,	entretanto	com-
pletamente	demolido,	o	que	faz	com	
que	não	existam	quaisquer	vestígios	
do	mesmo.	Após	uma	curva,	chega-
mos	e	paramos	no	apeadeiro	de	Al-
mancil,	que	fica	na	periferia	da	vila,	
mesmo	junto	à	estrada	que	liga	esta	
localidade	com	a	sede	do	concelho,	
que	é	Loulé.	

Agora	vamos	a	caminho	do	Par-
que	 das	 Cidades,	 passamos	 mais	
uma	vez	pelo	desactivado	apeadei-
ro	 de	Almancil-Nexe.	A	 estação	 do	
Parque	 das	 Cidades	 foi	 construída	
com	o	 intuito	de	servir	o	estádio	do	
Algarve	 para	 o	 Europeu	 de	 futebol	
de	 2004.	Apresenta	 condições	 que	
deixam	a	um	canto	outras	paragens	
com	muito	mais	movimento	existen-
tes	pelo	país,	mas	a	sua	utilidade	é	
quase	nula.	De	realçar	o	facto	de	o	
estádio	 ser	muito	 raramente	 utiliza-
do	-	a	última	vez	foi	a	final	da	Taça	
da	Liga	de	2010.	Além	disso,	surge	
o	problema	normal	na	ferrovia	nacio-
nal,	 que	 é	 o	 facto	 do	 estádio	 estar	
a	alguns	quilómetros	da	estação	do	
comboio	-	o	trajecto	terá	de	ser	reali-
zado	a	pé,	já	que	intermodalidade	de	
transportes	é	coisa	que	não	existe	-	
embora	fosse	aqui	desnecessária.

A	 caminho	 de	 Faro,	 passamos	
mais	uma	vez	por	São	João	da	Ven-
da,	que	tinha	o	seu	apeadeiro	 junto	
do	 núcleo	 populacional	 num	 local	
onde	em	tempos	existia	uma	passa-
gem	de	nível	de	grande	movimento,	
até	 à	 construção	 da	 passagem	 su-

perior.	Mais	uns	minutos	de	viagem	
e,	 com	 a	 automotora	 em	 boa	 velo-
cidade,	 passamos	 pelo	 local	 onde	
existiu	 o	 apeadeiro	 do	 Patacão	 ao	
PK	336,5.

O	sinal	avançado	de	Faro	apre-
senta-se	verde,	permitindo-nos	con-
tinuar	 a	 viagem	em	plena	 seguran-
ça.	Passamos,	então,	junto	à	vila	de	
Montenegro	 –	 num	 local	 onde	 até	
poderia	 existir	 um	 apeadeiro	 que	
servisse	 este	 núcleo	 populacional,	
evitando	que	a	maioria	das	pessoas	
tivesse	de	se	deslocar	para	a	capital	
Algarvia	em	viatura	própria	-	funcio-
nando	 como	 o	 apeadeiro	 do	 Bom	
João,	que	serve	a	zona	leste	da	cida-
de	de	Faro;	o	apeadeiro	de	Marchil,	
que	era	o	mais	próximo	de	Montene-
gro,	localizado	perto	do	Hotel	Ibis,	foi	
mais	um	dos	que	desapareceu.	

Mais	 uma	 passagem	 sobre	 a	
ponte	 de	 Marchil,	 passamos	 nova-
mente	pelo	teatro	municipal,	até	nos	
imobilizarmos	 na	 estação	 de	 Faro,	
local	 final	 da	 nossa	 viagem	e	 onde	
o	 número	 de	 passageiros	 ronda	 os	
trinta.	

Realçar	o	facto	de	ser	Domingo,	
dia	em	que	o	movimento	de	estudan-
tes	e	 trabalhadores	é	quase	 inexis-
tente	e	o	facto	de	a	viagem	ter	decor-
rido	praticamente	na	hora	de	almoço.	
Realçar	também	a	boa	performance	
do	material	motor,	que,	com	todas	as	
limitações	próprias	de	mais	de	trinta	
anos	de	serviço,	chegou	ao	destino	
a	tempo	e	horas.

E,	 ficou	 assim	 assimilado	 o	
adeus	 às	 automotoras	 0600/50,	
como	 passageiro/entusiasta,	 numa	
altura	em	que	as	0450’s	já	começa-
vam	a	circular	com	alguma	regulari-
dade	no	Algarve,	embora	as	0600/50	
se	tenham	mantido	até	Maio	de	2012	
em	circulações	mais	esporádicas.
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O	 ramal	 sai	 da	 cidade	de	Salta	
(alt.	 1200	m),	 subindo	 a	 cordilheira	
em	direcção	ao	Chile,	numa	obra	de	
engenharia	 ímpar	 que	 teve	 que	 re-
correr	a	um	sem	número	de	pontes,	
viadutos,	 túneis,	 loops	 e	 zigueza-
gues.	Até	2001,	além	de	um	comboio	
de	 mercadorias,	 circulava	 também	
pelo	 ramal	 um	 misto	 que	 chegava	
à	 estação	 terminal	 e	 fronteiriça	 de	
Socompa,	 um	 lugar	 muito	 remoto,	
afastado	 da	 estrada	 e	 sem	 conti-
nuação	 possível	 do	 lado	 chileno.	 E	
também	 um	 comboio	 de	 passagei-
ros,	com	trajecto	mais	curto,	até	ao	
Viaduto	 de	 La	 Polvorilla,	 a	 4200	m	
de	altitude,	o	ponto	mais	alto	e	notá-
vel	de	toda	a	linha.	A	este	comboio,	
que	é	um	dos	mais	altos	do	mundo,	
deu-se	o	nome	de	Tren	a	las	Nubes,	

que	 após	 muitos	 percalços,	 privati-
zações,	interrupções	e	mudanças	de	
concessão,	circula	hoje	em	dia	como	
comboio	para	 turistas.	Uma	viagem	
para	chegar	a	lugar	nenhum,	apenas	
para	 desfrutar	 do	 prazer	 de	 andar	
de	 comboio	 e	mergulhar	 na	 beleza	
bruta(l)	dos	Andes!

Seria	 muito	 mais	 apelativo	 e	
genuíno	viajar	no	antigo	 tren	mixto,	
mas	não	é	isso	que	me	impede	e	em	
Abril	de	2010	decido	fazer	a	viagem	
no	Tren	a	las	Nubes.	Para	tal	é	pre-
ciso	comprar	bilhete	com	antecedên-
cia	e	todo	o	processo	reveste-se	de	
alguma	formalidade.	Com	o	compro-
vativo	da	compra	via	net,	é	preciso	
ir	 à	 estação	 levantar	 um	 voucher,	
que	 no	 dia	 da	 viagem	 servirá	 para	
apresentar	no	check-in	na	bilheteira,	

onde	aí	sim	me	darão	o	bilhete	para	
a	ansiada	viagem!	Será	uma	das	pri-
meiras	partidas	do	Tren	a	Las	Nubes	
do	 ano,	 que	 no	 Verão	 não	 circula,	
devido	ao	perigo	acrescido	de	derro-
cadas	após	o	degelo.

Cheguei	 2	 dias	 antes	 a	 Salta,	
para	me	habituar	aos	ares	do	noro-
este.	Nesta	linda	cidade	de	arquitec-
tura	colonial	respira-se	um	ambiente	
relaxante	e	sofisticado.	Estrategica-
mente	 alojo-me	 num	 simpático	 ho-
tel	ao	lado	da	estação,	mas	mesmo	
assim	é	preciso	madrugar	no	dia	da	
viagem,	 pois	 a	 partida	 é	 às	 7:05	 e	
convém	chegar	bem	antes.	A	viagem	
de	434	km	vai	levar	todo	o	dia,	com	
regresso	 marcado	 para	 as	 23:48.	
Na	escura	plataforma,	espera-nos	a	
composição,	propriedade	da	empre-

Na América do Sul reside um dos mais apetecíveis comboios para quem gosta de viagens ferroviárias 
com um toque de aventura. É um comboio que, no noroeste da Argentina, conquista a Cordilheira dos 

Andes, pelo ramal C-14 do Ferrocarril Belgrano, uma rede em via métrica, que nos seus tempos áureos 
chegou a ter quase 10.000 km.

o comboio dos 
andes às nuvens

João Lourenço

João Lourenço

No viaduto de la Polvorilla 
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sa	operadora	Ecotren,	que	hoje	leva	
6	carruagens,	embora	nas	datas	de	
maior	procura	chegue	a	 levar	10.	4	
são	de	 lugares	 sentados,	 1	 carrua-
gem	restaurante	e	1	bar/enfermaria,	
com	médico	e	garrafas	de	oxigénio	
para	quem	se	sentir	mal!	A	 traccio-
nar,	 uma	 locomotiva	 GMGT22	 da	
Belgrano	Cargas,	empresa	explora-
dora	da	linha.Em	cada	carruagem	há	
uma	hospedeira/guia,	que	nos	dá	as	
boas	vindas	e	no	briefing	nos	avisa,	
entre	outras	banalidades,	que	a	mar-
cha	do	comboio	poderá	ter	paragens	
técnicas,	 que	 poderão	 oscilar	 entre	
5	minutos	e	1	hora	e	que	tal	é	nor-
mal,	o	que	deve	significar	algo	como	
“Não	venham	logo	chatear	com	per-
guntas	de	cada	vez	que	houver	um	

problema”…
Partimos	à	hora	prevista	e	como	

é	 ainda	 de	 noite	 não	 dá	 para	 ver	
muito	 da	 saída	 de	 Salta.	Além	 dis-
so,	a	guia	pede-nos	para	baixar	as	
persianas	 metálicas,	 pois	 há	 his-
tórias	 de	 apedrejamentos	 ao	 com-
boio.	 Altura	 perfeita	 para	 distribuir	
o	 pequeno-almoço,	 que	 tal	 como	 o	
lanche	da	tarde	está	 incluído	no	bi-
lhete.	Servido	no	 lugar	numa	caixa/
tabuleiro	de	cartão	temos	um	sumo,	
as	habituais	medialunas	(croissants)	
e	 café.	Quando	 abrimos	 as	 persia-
nas,	 estamos	 a	 chegar	 a	 Cerrillos	
e	 já	se	 respira	ar	de	dia.	Ainda	es-
tamos	à	cota	1200	de	Salta	e	para	
nos	preparar	para	a	falta	de	oxigénio	
que	 a	 subida	 trará,	 distribui-se	 chá	

de	 coca	 e	 folhas	 da	 mesma	 planta	
para	mascar.	Aceito	o	primeiro	 (não	
é	particularmente	saboroso)	e	rejeito	
as	segundas…

Viaja-se	bem	nestas	carruagens	
Marterfer	 dos	 anos	 70,	 completa-
mente	renovadas,	com	gerador	pró-
prio,	 chão	 e	 tecto	 de	 branco	 hospi-
talar	 pintados,	 mas	 os	 bancos	 de	
autocarro	coloridos	(estilo	argentino,	
com	 um	 conforto	 superior	 ao	 stan-
dard	 europeu)	 contribuem	 para	 um	
ambiente	 menos	 asséptico	 e	 mais	
alegre.	Comigo	neste	conjunto	de	4	
bancos	viajam	também	um	jovem	ca-
sal	de	namorados	de	Mar	del	Plata,	
Pablo	e	Gabriela,	e	a	Mariana,	qua-
rentona	 (embora	pareça	mais	nova)	
de	Buenos	Aires,	que	veste	de	preto	
e	 também	 viaja	 sozinha.	 São	 uma	
boa	 companhia	 e	 vamos	 falando	
bastante	durante	toda	a	viagem.

Deixando	 Campo	 Quijano,	 o	
comboio	entra	no	vale	do	rio	Toro	e	
atravessa-o,	 aqui	 muito	 largo	 mas	
quase	seco,	por	uma	ponte	metálica	
minimalista.Ficamos	de	boca	aberta	
com	a	subida	onde	nos	vamos	meter,	
pela	 linha	 que	 foi	 escavada	 na	 en-
costa.	A	via	está	em	boas	condições,	
com	carril	de	37	kg/m,	mas	o	traçado	
e	as	pendentes	máximas	de	2,5%	li-
mitam	a	velocidade	a	uns	 lentos	35	
km/h.	Os	comboios	estão	limitados	a	
500	toneladas.

O	 vale	 do	 Rio	 Toro	 é	 de	 uma	
imensidão	 esmagadora.	 Vamos	 já	
num	plano	 já	mais	elevado	e	 lá	em	
baixo	 destaca-se	 a	 planície	 aluvial	
do	 rio,	que	mais	parece	um	glaciar,	
deixando	perceber	que	muita	água	já	

 O Vale do Rio Toro, com a estação de Chorrilos

 A subir de San Antonio de los Cobres até ao viaduto
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as	 montanhas	 agora	 são	 de	 rocha	
colorida,	 verde,	 vermelho	 e	 tons	 de	
castanho.	A	Mariana	ao	ver	a	minha	
ânsia	 de	 fotografar	 cede-me	 o	 seu	
lugar,	vou	finalmente	poder	tirar	fotos	
sem	a	moldura	da	janela!

Em	 Puerta	 Tastil	 (2675	m)	 pas-
samos	pela	parte	mais	larga	do	vale	
do	rio,	que	deixamos	definitivamente	
para	 trás.	Segue-se	uma	sequência	
incrível	de	curvas	fechadas,	perfeitas	
para	fotografar	o	comboio	da	janela.
Temos	 nova	 ajuda	 na	 nossa	 tarefa	
de	ganhar	altura,	duas	curvas	ainda	
mais	 enroladas	 que	 fazem	uma	es-
piral	completa	e	às	11.50	estamos	a	
passar	em	Diego	de	Almagro	 (3304	
m).	Viajamos	há	quase	5	horas	e	su-
bimos	2.117	m,	mas	ainda	vamos	no	
km	131,	é	melhor	nem	fazer	as	con-
tas	 à	média	 horária...	Mas	 com	 es-
tas	 vistas,	 apetece	é	 viajar	 devagar	
e	contemplar	o	que	passa	 lá	 fora,	a	
velocidade	está	perfeita!

O	 tempo	 arrefeceu	 e	 já	 não	 dá	
para	 ter	a	 janela	aberta.	São	entre-
tanto	 horas	 de	 almoço,	 serviço	 por	
turnos	e	marcado	com	antecedência.	
Vou	com	a	Mariana	e	temos	na	mesa	
a	companhia	de	um	casal	suíço,	ele	
também	 fanático	 por	 comboios.	 Es-
tamos	 em	 plena	 Puna,	 e	 o	 cenário	
é	castanho	desértico	pintado	por	al-
guma	vegetação	rasteira	e	uns	cac-
tos	aqui	e	ali,	sempre	com	algumas	
montanhas.	Parece	que	subimos	de	
nível	 e	 entrámos	 noutra	 dimensão.	
A	 noção	 do	 espaço	 e	 localização	
altera-se.	 O	 céu	 é	 de	 um	 azul	 tão	
vivo	 como	nunca	 vi,	 não	 se	 vislum-
brando	 qualquer	 vestígio	 de	 névoa	
no	 horizonte	 distante.	 A	 civilização	
ficou	para	 trás	no	vale	e	não	se	vê	
uma	única	casa,	aqui	apenas	a	estra-
da	principal,	em	 terra,	pelo	meio	do	
nada.	Um	regalo	para	a	vista!

A	 esta	 altitude,	 com	 pouco	 oxi-
génio,	 o	motor	 da	GT22	 perde	 ren-
dimento	e	são	precisas	umas	acele-
radelas	 sonoras	 e	 fumarentas	 para	
vencer	 as	 pendentes	 mais	 acentu-
adas,	 mas	 sem	 nunca	 perder	 velo-
cidade.	 Da	 minha	 parte,	 ainda	 não	
sinto	nenhum	efeito,	não	sei	se	terá	
sido	 do	 chá…	 Em	 Muñano	 quase	
tocamos	 nos	 4.000	 m,	 seguindo-se	
uma	ligeira	descida	até	San	Antonio	
de	los	Cobres,	onde	havemos	de	pa-
rar	no	 regresso.	Agora	 importa	che-
gar	 ao	 viaduto.	 Por	 uma	 paisagem	
lunar	chegamos	à	estação	da	antiga	
Mina	Concordia.	Estamos	a	2	km	do	
viaduto	e	aproveita-se	para	colocar	a	
locomotiva	no	outro	extremo	da	com-
posição,	já	pronta	para	a	viagem	de	
regresso.

Empurrado	 pela	 GT22,	 o	 com-

correu	por	ali.	Do	outro	lado	as	mon-
tanhas	 têm	 um	 aspecto	 rochoso	 e	
tudo	é	muito	verde,	nesta	manhã	nu-
blada.	Lá	mais	em	baixo	vai	a	Ruta	
51,	a	estrada	mais	ou	menos	para-
lela	à	 linha,	onde	avistamos	alguns	
dos	veículos	da	imensa	caravana	de	
apoio	que	nos	acompanha	e	quase	
nos	faz	pensar	que	vamos	numa	via-
gem	de	risco.	São	pick-ups	com	pi-
rilampos	a	guardar	cada	passagem	
de	nível,	ambulâncias,	até	anunciam	
autocarros	(embora	estes	nunca	os	
tenhamos	visto)	e	à	nossa	 frente	a	
abrir	 caminho	 vai	 um	 comboio	 so-
corro.	 É	 que	 em	 2005,	 avariou	 um	
comboio	a	4.000	m,	que	deixou	460	
passageiros	parados	com	10	graus	
negativos	e	sem	aquecimento,	até	à	
chegada	de	assistência	4	horas	de-
pois.	Este	incidente	levou	à	suspen-
são	do	 comboio	e	à	perda	da	 con-

cessão	por	parte	da	empresa,	o	que	
a	 Ecotren	 quer	 evitar,	 pelo	 que	 se	
esforça	por	prestar	um	serviço	impe-
cável,	às	vezes	até	em	exagero.

Chegamos	à	estação	de	El	Alisal	
(1.807	m)e	acaba-se	a	linha	à	frente.	
Para	prosseguir,	o	comboio	tem	que	
fazer	 um	 ziguezague,	 recuar	 umas	
centenas	 de	metros	 numa	 penden-
te	acentuada	e	aí	avançar	por	uma	
linha	 paralela	 sempre	 a	 subir.	 Pas-
samos	de	novo	ao	lado	da	estação,	
já	está	lá	bem	em	baixo,	ganhámos	
40	m	com	a	manobra.	Em	Chorrillos	
(2.111	 m),	 novo	 e	 último	 zigueza-
gue.	São	ainda	10	da	manhã	e	mais	
um	 pouco	 passamos	 por	 Ingeniero	
Maury,	 povoação	 com	 o	 nome	 do	
engenheiro	 estado-unidense	 que	
projectou	esta	obra.	O	verde	da	pai-
sagem	começa	a	mudar,	mantendo-
-se	 apenas	 na	 planície	 do	 vale,	 já	

O comboio de auxilio e o Tren a las Nubes                                

 A manobra em Mina Concordia                      
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boio	 desfaz	 uma	 curva	 à	 direita	 e	
quando	menos	se	espera,	lá	está	ele	
do	 nosso	 lado	 esquerdo,	 o	 incrível	
e	elegante	viaduto	de	La	Polvorilla.	
Construído	 em	 aço,	 entre	 1930	 e	
1932,	todo	em	curva,	tem	224	m	de	
comprimento	e	eleva-se	64	m	acima	
do	solo.	Atravessamo-lo	a	baixa	ve-
locidade	e	voltando	para	trás	o	com-
boio	 detém-se	 no	 seu	 início,	 onde	
há	um	pequeno	miradouro	cheio	de	
vendedores	 ambulantes,	 que	 para	
chegar	 ali	 tiveram	que	 subir	 toda	 a	
encosta!	Após	quase	8	horas	de	via-
gem,	 sabe	 bem	 sair	 do	 comboio	 e	
esticar	as	pernas.	Estamos	a	4.200	
m	de	altitude	e	o	oxigénio	escasseia,	
recomenda-se	 que	 os	 movimentos	
sejam	 lentos	 e	 se	 evitem	 esforço,	
sobretudo	para	quem	não	está	habi-
tuado	a	este	ambiente.	Assim	 faço,	
tiro	umas	fotos	ao	viaduto,	felizmen-
te	favorecido	pelo	sol,	à	locomotiva	e	
acima	de	tudo	contemplo	este	lugar	
único.	

No	regresso,	a	guia	propõe	que	
troquemos	de	lugar,	para	que	quem	
viu	a	paisagem	de	um	lado	a	possa	
agora	 ver	 do	 outro.	 Fazemos	 uma	
paragem	 mais	 demorada	 em	 San	
Antonio	 de	 los	Cobres	 (3800	m).	A	
pequena	e	poeirenta	vila	tipicamen-
te	andina,	 com	5.000	habitantes,	 já	

conheceu	tempos	áureos	com	a	ac-
tividade	mineira,	estando	hoje	meio	
esquecida,	vivendo	da	actividade	tu-
rística	que	gira	à	volta	do	comboio	e	
pouco	mais.	Ainda	assim	é	a	princi-
pal	povoação	no	raio	de	muitos	km.	
Enquanto	 a	 locomotiva	 vai	 inverter	
ao	 triângulo	de	Los	Patos,	12	km	a	
leste,	para	ir	com	a	frente	curta	para	
a	frente	durante	a	viagem	de	regres-
so,	 há	 tempo	 para	 espairecer	mais	
um	pouco.	Um	batalhão	de	habitan-
tes	locais	vende	artesanato,	comida	
caseira,	até	tiram	fotos	com	um	lama	
bebé,	 tudo	o	que	possa	dar	alguns	
tostões.	É	incrível	pensar	como	este	
comboio	sazonal,	que	aparece	ape-
nas	2	vezes	por	semana,	é	 tão	 im-
portante	para	a	economia	local.

Na	estação	finalmente	vemos	o	
comboio	de	socorro,	que	nos	acom-
panhou,	que	serve	para	as	fotos	en-
quanto	 não	 regressa	 a	 nossa	 loco-
motiva	n.º	9731.	Não	se	passa	muito	
mais	na	estação.	Nesta	 linha,	além	
do	Tren	a	 las	Nubes,	há	muito	oca-
sionalmente	algum	comboio	de	mer-
cadorias	para	o	Chile.	O	controlo	do	
tráfego	é	feito	por	sistema	AUV,	que	
dispensa	a	sinalização	na	via.	É	um	
sistema	 muito	 usual	 na	 Argentina,	
sobretudo	em	vias	de	pouco	tráfego,	
e	 baseia-se	 na	 comunicação	 com	

uma	 central,	 que	 remotamente	 dá	
autorização	 para	 que	 um	 comboio	
ocupe	uma	determinada	secção	du-
rante	uma	janela	de	tempo.

Na	 viagem	 de	 regresso,	 o	 can-
saço	 começa	 a	 pesar	 um	 pouco	
em	 toda	 a	 gente.	A	 grande	maioria	
são	 argentinos	 que	 resolveram	 ir	
para	 fora	 lá	 dentro,	mas	 há	 alguns	
brasileiros,	norte-americanos	e	pou-
cos	 europeus.	 Serve-se	 o	 lanche	 e	
passado	 mais	 um	 pouco	 faz-se	 de	
noite.	 Felizmente	 guardaram	 umas	
algumas	 distracções	 para	 entreter	
os	passageiros,	entre	um	filme	(o	ar-
gentino	recém-oscarizado	El	Secre-
to	de	Sus	Ojos),	karaoke	e	números	
de	magia.

Próximo	 de	 Meseta	 (2.844	 m),	
o	 comboio	 imobiliza-se	 subitamen-
te,	 após	 uns	 minutos	 de	 paragem	
recomeça	a	marcha	e	logo	nova	pa-
ragem.	 Resolvo	 ir	 comer	 qualquer	
coisa,	umas	empanadas	no	bar.	Ao	
lado,	 na	 enfermaria,	 uma	 senhora	
que	 se	 sentiu	 mal	 está	 a	 receber	
oxigénio.	 O	 tempo	 passa,	 estamos	
parados	 há	 mais	 de	 meia	 hora	 e	
apesar	 do	 aviso	 feito	 pela	 manhã,	
os	 passageiros	 ficam	 impacientes	
e	 perguntam	 às	 guias	 e	 ao	 chefe	
do	comboio,	que	volta	e	meia	passa	
com	ar	de	caso,	o	que	se	passa.	Pri-

No viaduto de La Polvorilla
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meiro	dizem-nos	que	é	normal,	mas	
como	 a	 impaciência	 se	 avoluma,	 lá	
explicam	 que	 estamos	 parados	 de-
vido	a	uma	 falha	de	comunicações,	
que	 impede	 que	 o	 sistema	AUV	 dê	
autorização	 de	 avanço.	 Tal	 aconte-
ceu	devido	a	um	tremor	de	terra	em	
Campo	Quijano,	que	afectou	as	co-
municações	com	Güemes	e	Buenos	
Aires…	Passada	cerca	de	uma	hora,	
mais	 tranquilos	 e	 a	 fazer	 contas	 às	
horas	lá	retomamos	a	marcha.

Um	 grupo	 de	 folclore	 ajuda	 a	
entreter-nos	 na	 viagem	 que	 ainda	
falta.	Chegados	a	Campo	Quijano,	a	
30	 km	 (em	 linha	 recta)	 de	 Salta,	 já	
parece	 que	 estamos	a	 chegar,	mas	
a	 viagem	 por	 comboio	 ainda	 levará	
mais	 1	 hora	 e	meia.	 É	 quase	 1	 da	
manhã	quando	chegamos	à	estação	
de	Salta	e	a	épica	viagem	chega	ao	
fim.	Meia	dúzia	de	passos	até	ao	ho-
tel	e	caio	cansado	mas	feliz	na	cama	
de	onde	me	levantei	apenas	há	algu-
mas	horas.	E	tanta	coisa	se	passou	
entretanto!

Gostei	tanto	do	Tren	a	las	Nubes	
que	me	apetece	vê-lo	agora	por	fora	
e	retratá-lo	a	preceito	no	seu	habitat.	
Mas	a	próxima	partida	é	só	daqui	a	
3	dias,	pelo	que	aproveito	para	ir	co-
nhecer	a	zona	da	maravilhosa	Que-
brada	de	Humahuaca.	Por	esse	vale	
ainda	 se	 mantém	 quase	 intacta	 a	
antiga	linha	até	La	Quiaca	(fronteira	
com	a	Bolívia).	É	uma	pena	ter	sido	
abandonada,	mas	a	pendente	média	
de	6%	durante	30	km	entre	Jujuy	e	
Volcán	 limitava	 os	 comboios	 a	 200	
toneladas,	mesmo	com	3	e	às	vezes	
4	 locomotivas,	 o	 que	 tornou	a	 linha	
economicamente	 inviável	 e	 ditou	 o	
seu	fecho.	Por	estrada	continuo,	mas	
não	me	apetece	voltar	para	trás	para	
seguir	o	Tren	a	las	Nubes	desde	Sal-
ta.	Dou	a	volta	por	cima,	pela	mon-
tanhosa	Ruta	52	e	pela	 térrea	Ruta	
40,	para	 ir	ao	seu	encontro	em	San	
Antonio	de	los	Cobres.

Entrando	 nas	 ruas	 poeirentas,	
pelo	 meio	 das	 casas	 de	 adobe,	 dá	
para	 ter	 uma	 imagem	mais	 real	 de	
San	Antonio.	É	mesmo	uma	vila	po-
bre,	onde	a	vida	não	deve	ser	 fácil.	
Estou	a	almoçar	na	Hostería	de	 las	
Nubes,	o	único	estabelecimento	com	
aspecto	civilizado,	mas	de	qualidade	
irrepreensível,	 quando	olhando	pela	
janela	vejo	um	comboio…	Não	posso	
crer,	é	o	Tren	a	 las	Nubes	que	veio	
com	um	enorme	avanço!	Paciência,	
vou	 apanhá-lo	 ao	 viaduto…Fica	 a	
menos	de	20	km	por	estrada,	mas	o	
comboio	 levará	mais	de	1	hora	a	 lá	
chegar.	Hora	de	pedir	a	conta	e	pa-
gar	rapidamente.	O	miúdo	que	ajuda	

O Tren a las Nubes em San Antonio de los Cobres

A antiga linha para La Quiaca
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os	 pais	 no	 restaurante	 oferece-se	
para	 me	 acompanhar	 ao	 viaduto	
como	 guia.	 Instintivamente	 recuso,	
pois	estou	orientado,	mas	por	outro	
lado	fico	com	pena,	pois	certamente	
o	miúdo	ficaria	radiante	com	a	gorje-
ta	e	com	a	oportunidade	de	mostrar	
a	sua	terra.

O	meu	sentimento	de	culpa	fica	
ainda	 pior	 quando,	 a	 caminho	 do	
local	de	spot,	passo	por	uns	vende-
dores	ambulantes	a	pé,	que	surpre-
endidos	pelo	avanço	do	comboio	pe-
dem	boleia	para	conseguir	chegar	a	
tempo	de	vender	alguma	coisa.	Mas	
as	 regras	 básicas	 de	 segurança	 di-
zem-me	para	não	aceitar	 estranhos	
no	 carro,	 pelo	 que	 sigo	 caminho.	E	
eis	 que	 pela	 segunda	 vez	me	 apa-
rece	o	majestoso	viaduto	de	La	Pol-
vorilla	 pela	 frente.	 O	 comboio	 deve	
estar	mesmo	a	aparecer	e	tenho	que	
decidir	em	que	locais	fotografar.

Num	monte	árido	com	uma	bela	
panorâmica,	mesmo	ao	 lado	do	ca-
minho,	 aparece	 uma	 placa	 a	 anun-
ciar	o	viaduto	e	suas	dimensões.	O	
sol	está	de	frente,	mas	incrivelmente	
está	um	céu	nublado,	algo	raríssimo	
nesta	zona.Sem	contraluz	a	chatear,	
vai	dar	uma	foto	engraçada	o	viaduto	
com	a	placa	enquadrada	em	jeito	de	
legenda!	Não	consigo	esconder	a	ex-
citação	e	o	entusiasmo,	que	atinge	o	
auge	quando	aparece	a	composição.	
É	um	momento	que	tem	um	sabor	a	
conquista	e	ao	mesmo	tempo	fica	a	
satisfação	 por	 ter	 conseguido	 uma	
foto	 especial,	 pois	 as	 poucas	 que	
existem	daqui	são	na	maioria	tiradas	
do	outro	lado	do	viaduto.

De	volta	a	San	Antonio	de	los	Co-
bres,	 ainda	 faço	mais	 uns	 registos,	
abasteço	 a	 carripana	 numa	 bomba	
ferrugenta	 que,	 para	 alívio,	 tem	ga-
solina	 (tem	 escasseado	 na	 zona	 e	
no	dia	anterior	custei	a	encontrar)	e	
tomo	 a	Ruta	 51	 de	 regresso	 a	Sal-
ta.	Ultrapasso	um	por	um	os	veículos	
da	 caravana,	 que	 vão	 a	 velocidade	
mais	lenta,	mas	logo	perco	o	avanço	
quando	 à	 frente	me	mandam	 parar	
num	controlo	 policial	 (abundam	nas	
estradas	argentinas),	 que	é	 sempre	
um	 momento	 de	 apreensão.	 Nada	
de	 especial,	 lá	 me	mandam	 seguir,	
finalmente	caminho	livre	pela	frente.	
Aqui	 a	 estrada	 afasta-se	 da	 linha,	
pelo	 que	 já	 não	 vai	 dar	 para	 apa-
nhar	 o	 comboio	 e	 quando	 se	 voltar	
a	 juntar	pouca	 luz	haverá,	pelo	que	
dou	o	spot	por	terminado	e	vou	apre-
ciando	 o	 caminho.	Nos	 troços	mais	
acidentados	lá	aparece	o	asfalto	(re-
cente),	que	tinha	ficado	para	trás	há	
uns	bons	200	 km.	Um	bom	bocado	
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De regresso a chegar a San Antonio de los Cobres

à	frente	dou	com	um	veículo	da	ca-
ravana	que	se	adiantou	e	muito,	é	a	
ambulância	que	está	parada	na	ber-
ma	com	o	médico/condutor	a	dormir!	
Tem	bastante	tempo,	que	o	comboio	
ainda	 vai	 levar	 uma	 eternidade	 até	
aqui…	 Em	 El	 Alisal	 novo	 controlo	
policial,	mas	 desta	 vez	 não	 pedem	
documentos,	 apenas	 perguntam	 se	
posso	 dar	 boleia	 a	 um	 rapaz	 ami-
go	 que	 precisa	 de	 ir	 para	 Campo	
Quijano.	 Dadas	 as	 circunstâncias	
que	parecem	seguras,	aceito,	estou	
mesmo	condenado	a	dar	boleia	a	al-
guém	hoje!	A	companhia	acaba	por	
ser	agradável,	pela	conversa	e	pela	
sensação	 de	 segurança	 em	 viajar	
com	alguém	local	no	troço	de	estra-
da	que	se	segue	e	 impõe	 respeito.	
É	que	devido	a	um	desmoronamento	
que	 cortou	 a	 estrada,	 esta	 foi	 des-

viada	 para	 o	 leito	 (quase	 seco)	 do	
rio	 Toro!	 As	 emoções	 fortes	 ficam	
por	aqui,	entro	na	civilização	e	pela	
segunda	vez	regresso	a	Salta,	já	fa-
miliar	apesar	de	tão	estranha	ainda.

Um	divinal	bife	de	 lomo	e	meia	
garrafa	 de	Malbec	 tinto,	 numa	 par-
rilla	 a	 poucos	 metros	 da	 estação	
onde	 o	 comboio	 chegará	 daqui	 a	
umas	horas,	são	o	final	perfeito	para	
a	 jornada.	 O	 Tren	 a	 las	 Nubes	 vai	
perdurar	 por	 muitos	 e	 bons	 anos,	
espero,	na	minha	memória!

Para saber mais:

http://www.trenalasnubes.com.ar/ 
http://www.facebook.com/eltrenalasnubes 
http://twitter.com/#!/trenalasnubes



LRV 2000 na chegada 
à estação terminal do 
Cachão, Outubro de 
2011

Ricardo Ferreira
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Linha de Sintra

Começamos	com	as	linhas	urba-
nas	 de	 Lisboa.	Na	Linha	 de	Sintra,	
de	 segunda	 a	 sexta,	 existiam	 qua-
tro	 famílias:	a	 família	Rossio	–	Sin-
tra	 (42	 minutos	 de	 viagem	 a	 parar	
em	 todas	 –	 às	 horas	 de	 ponta,	 to-
davia,	 existiam	 comboios	 a	 fazer	 o	
percurso	 em	 36	 minutos,	 saltando	
as	 paragens	 em	 Campolide,	 Santa	
Cruz-Damaia,	Reboleira,	Amadora	e	
Queluz-Belas),	com	cadência	de	15	
minutos	até	às	22h	e	meia-hora	daí	
em	 diante,	 a	 família	 Entrecampos-
-Poente	–	Cacém	(em	que	a	viagem	
durava	23	minutos,	se	bem	que	ha-
via	 três	comboios	durante	a	manhã	
que	 partiam	 da	 Gare	 do	 Oriente,	
dois	 no	 sentido	 Cacém	 –	 Oriente),	
que	 funcionavam	 entre	 as	 5h30	 e	
as	 0h15,	 distanciados	 entre	 si	 por	
15	minutos	 até	 às	 21h30;	 a	 família	
Rossio	 –	 Queluz-Massamá	 (22	 mi-
nutos	de	percurso),	 que	 funcionava	

entre	as	6h40	e	as	20h	e	cujos	com-
boios	circulavam	com	uma	cadência	
de	 15	 minutos;	 e	 a	 família	Alverca	
–	 Queluz-Massamá	 (viagem	 de	 44	
minutos),	 que	 funcionava	 às	 horas	
de	 ponta,	 cadenciada	 meia-hora.

Aos	 fins-de-semana,	 o	 quadro	
era,	 logicamente,	mais	simplificado:	
existiam	 os	 comboios	 entre	 o	 Ros-
sio	e	Sintra,	com	a	mesma	cadência	
da	 semana,	 e	 as	 circulações	 entre	

Alverca	 e	 Queluz-Massa-
má,	 que,	 nestes	 dias,	 se	 efec-
tuavam	 entre	 as	 6h20	 e	 a	 0h00.

Linha de Cascais

O	 serviço	 da	 Linha	 de	 Cascais	
não	se	havia	alterado	muito	em	dez	
anos:	 funcionava	 entre	 as	 5h30	 e	
a	 1h30	 e,	 durante	 a	 semana,	 tinha	
quatro	tipos	de	circulações.	Existiam	
os	comboios	entre	Cais	do	Sodré	e	
Oeiras,	 que	 paravam	 em	 todas	 as	
estações	 e	 efectuavam	 o	 seu	 per-

curso	em	24	minutos.	Tínhamos	os	
comboios	 entre	 o	 Cais	 do	 Sodré	 e	
São	Pedro	do	Estoril,	com	paragem	
em	 Santos,	 Alcântara-Mar,	 Algés,	
Paço	de	Arcos,	Oeiras	e	seguintes,	
cujo	percurso	era	feito	em	26	minu-
tos	 e	 funcionavam	 apenas	 durante	
as	 horas	 de	 ponta.	 Depois,	 havia	
os	comboios	entre	Cais	do	Sodré	e	
Cascais,	de	32	minutos	de	viagem,	
com	 paragem	 em	 Alcântara-Mar,	
Algés,	 Oeiras,	 São	 Pedro	 do	 Esto-
ril	e	seguintes.	E,	de	manhã	até	às	
6h30	 e	 à	 noite	 a	 partir	 das	 21h30,	
os	únicos	comboios	que	circulavam	
efectuavam	viagem	entre	os	dois	ex-
tremos	 da	 linha,	 parando	 em	 todas	
as	estações	e	apeadeiros,	 com	um	
a	viagem	com	a	duração	de	40	mi-
nutos.	Os	comboios	do	mesmo	tipo	
partiam	 separados	 por	 15	 minutos	
durante	 a	 hora	 de	 ponta	 e	 20	 fora	
desta:	 os	 “pára	 em	 todas”	 saíam	
com	meia-hora	de	diferença	entre	si.

Durante	 o	 fim-de-semana,	 os	

Para concluirmos a revisão dos horários nacionais de há dez anos atrás, falta-nos abordar a zona Sul do país. 
Aqui, tal como no Norte, o serviço rodoviário que substituíra os comboios nos diversos ramais alentejanos 
encerrados durante o final da década de ’80 era já uma distante memória.

o Passado dos horários - Zona sul (2002)
Carlos Loução Vários

Jorge Monteiro

A locomotiva 1805 passa pela zona do Pinhal Novo com um inter-regional rumo a Faro. Junho de 2001
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comboios	 tinham	 o	 mesmo	 horário	
de	funcionamento.	Nestes	meses	de	
Verão,	o	serviço	era	um	pouco	dife-
rente:	existiam	os	comboios	Cais	do	
Sodré	–	Oeiras-Todas	e	Cais	do	So-
dré	–	Cascais	 nos	moldes	dos	dias	
de	 semana,	 mas	 a	 saírem	 do	 Cais	
do	 Sodré	 a	 cada	 dez	 minutos,	 ou	
seja,	 	 intercalavam-se	 os	 comboios	
destinados	 a	 Oeiras	 com	 aqueles	
cujo	término	seria	em	Cascais.	Estas	
duas	famílias	estavam	em	funciona-
mento	entre	as	6h30	e	as	20h;	 fora	
desse	tempo,	os	comboios	paravam	
em	 todas	 as	 estações	 e	 apeadei-
ros,	distanciados	meia-hora	entre	si.

																																																													
Linha da Azambuja

A	Linha	da	Azambuja	não	existe,	
é	um	facto;	todavia,	é	uma	das	linhas	
dos	suburbanos	de	Lisboa,	com	com-
boios	que	circulam	nas	Linhas	do	Nor-
te	e	Cintura	e,	sendo	assim,	vão-se	
abordar	estes	comboios	em	conjunto.

O	serviço	desta	 linha,	em	2002,	
era	constituído	por	duas	famílias	(ha-
via	uma	 terceira	 família,	 entre	Que-
luz-Massamá	 e	 Alverca,	 que	 já	 foi	
abordada	 no	 subcapítulo	 referente	
à	 Linha	 de	Sintra)	 –	 para	 além	dos	
regionais	 que	 efectuavam	 serviço	
suburbano	entre	Santa	Apolónia	e	a	
Azambuja.	A	 família	Alcântara-Terra	
–	Vila	Franca	de	Xira	tinha	comboios	
a	circularem	de	meia	em	meia	hora	
com	uma	viagem	de	51	minutos,	fun-
cionando	entre	as	6h18	e	as	23h48.	
A	 outra	 série	 de	 comboios	 efectu-
ava	 viagens	 entre	 Santa	 Apolónia	
e	 a	 Azambuja,	 cadenciadas	 entre	
si	meia-hora	no	período	de	hora	de	
ponta	 e	 uma	 hora	 fora	 dela,	 com	
comboios	 entre	 as	 5h30	 e	 a	 1h00.	
Fazer	 uma	 viagem	 completa	 nes-
tes	comboios	demorava	45	minutos.

Aos	fins-de-semana,	apenas	cir-
culavam	 os	 comboios	 entre	 Santa	
Apolónia	 e	 a	 Azambuja,	 sempre	 a	
partirem	com	uma	hora	de	diferença.

Linha do Sado

O	 serviço	 suburbano	 da	 CP	 ao	
Sul	 do	 Tejo	 tinha	 algumas	 diferen-
ças	desde	1992:	o	 término	da	 linha	
urbana	 do	 Sado	 havia	 passado	 a	
ser	Praias	do	Sado-A,	um	apeadeiro	
inaugurado	 no	 final	 de	 2001,	 situa-
do	mais	próximo	da	povoação	e	do	
Instituto	Politécnico	de	Setúbal	e	que	
fora	 uma	 reivindicação	 das	 gentes	
daquela	 zona	 durante	 largos	 anos.	
Outro	factor	novo	a	surgir	nesta	zona	
foi	que	os	horários	desta	linha	passa-
ram	a	ser	cadenciados.

Os	 comboios	 desta	 linha	 es-
tavam	 divididos	 em	 duas	 famílias:	
a	 família	 Pinhal	 Novo	 e	 a	 família	
Praias	 do	Sado.	A	 primeira	 apenas	
se	 realizava	de	segunda	a	sexta,	e	
unicamente	às	horas	de	ponta:	 en-
tre	o	Barreiro	e	o	Pinhal	Novo	eram	
seis	comboios	 (três	de	manhã,	 três	
à	 tarde),	 ao	 passo	 que,	 no	 sentido	
inverso,	 os	 comboios	 passavam	 a	
ser	sete	 (três	de	manhã	e	quatro	à	
tarde).	 A	 viagem	 demorava	 25	 mi-
nutos,	 e	 os	 comboios,	 quer	 os	 do	
Barreiro,	 quer	 os	 do	 Pinhal	 Novo,	
partiam	sempre	ao	minuto	12	ou	42.	
A	segunda	família,	Praias	do	Sado,	
estava	 em	 funcionamento	 entre	 as	
6h00	e	a	1h,	do	lado	do	Barreiro,	e	
as	5h	e	a	0h10	do	lado	oposto.	Du-
rante	 a	 semana,	 os	 comboios	 saí-
am	de	hora	a	hora,	quer	do	Barreiro	
quer	de	Praias	do	Sado-A,	e	demo-
ravam	 54	 minutos	 a	 efectuarem	 o	
percurso	completo.	Uma	particulari-
dade	destes	comboios,	todavia,	era	
que	não	terminavam	ou	começavam	
todos	 em	 Praias	 do	 Sado-A.	 No	
sentido	Barreiro	 –	 Praias	 do	Sado-
-A,	a	partir	das	19h30,	os	comboios	
passavam	 a	 terminar	 a	 marcha	 na	
Praça	 do	Quebedo;	 e	 as	 duas	 últi-
mas	circulações	da	noite	 faziam-no	
em	Setúbal.	No	sentido	 inverso,	os	
comboios	 partiam	 do	 Quebedo	 en-
tre	as	5h09	e	as	6h39,	e	novamen-
te	à	noite,	entre	as	21h09	e	a	0h09.	
Esta	 família,	 durante	 o	 fim-de-se-
mana,	 tinham	 uma	 cadência	 horá-
ria	de	uma	hora	durante	todo	o	dia.

Fertagus

De	 1992	 para	 2002,	 uma	 nova	
empresa	 apareceu	 nos	 suburba-

nos	 de	 Lisboa.	 Com	 a	 conclusão	
da	 travessia	 ferroviária	 na	 Ponte	
25	 de	Abril,	 os	 comboios	 suburba-
nos	 que	 ligariam	 Lisboa	 à	margem	
sul	 ficaram	 a	 cargo	 da	 Fertagus.	
Os	 seus	 comboios	 circulavam	 en-
tre	 Entrecampos	 e	 o	 Fogueteiro,	
fazendo	 a	 viagem	 em	 26	 minutos,	
desde	 as	 5h35	 até	 à	 1h26.	Duran-
te	 a	 hora	 de	 ponta,	 as	 UQE’s	 par-
tiam	 separadas	 por	 sete	 ou	 oito	
minutos;	 fora	 deste	 período,	 a	 dis-
tância	 temporal	 era	 de	 15	minutos;	
e,	a	partir	 das	21h15,	os	comboios	
tinham	uma	cadência	de	meia-hora.

Aos	 fins-de-semana,	 os	 com-
boios	 circulavam	de	meia	 em	meia	
hora	–	a	excepção	era	aos	sábados,	
no	período	entre	as	5h50	e	as	16h15,	
em	que	as	automotoras	da	Fertagus	
partiam	com	15	minutos	de	intervalo.

Linha do Sul

Apesar	de	já	haver	ligação	ferro-
viária	via	ponte	sobre	o	Tejo,	ainda	
não	era	possível	ir	de	Lisboa	para	o	
Sul	do	país	via	Pinhal	Novo	e	Setú-
bal,	visto	o	“Eixo	Norte-Sul”	não	ter	
continuação	para	diante	do	Comple-
xo	de	Coina	(o	depósito	de	comboios	
da	Fertagus).	Assim,estes	comboios	
continuavam	a	efectuar-se	com	par-
tida	do	Barreiro	e	 transbordo	fluvial	
entre	esta	cidade	e	a	capital.

Em	 2002,	 havia	 dois	 comboios	
Intercidades	 a	 circular	 entre	 o	 Bar-
reiro	 e	 Faro	 –	 três	 durante	 os	me-
ses	 de	 Verão	 e	 apenas	 aos	 sába-
dos	 de	manhã	 (Barreiro	 –	 Faro	 via	
Concordância	 do	 Poceirão)	 e	 aos	
domingos	à	tarde-noite	(Faro	–	Bar-
reiro	 via	 Setúbal).	 Dos	 dois	 com-
boios	 regulares,	um	 ia	por	Setúbal,	

Uma UQE ao serviço da Fertagus no depósito de Coina, em 2003.

João Paulo Ferreira
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o	 outro	 pela	 Concordância	 do	 Po-
ceirão.	No	primeiro	caso,	a	viagem	
durava	 3h55,	 no	 segundo	 3h40.

No	 serviço	 inter-regional,	 exis-
tiam	dois	 comboios	por	dia	entre	o	
Barreiro	 e	 Faro	 e	 o	 regresso,	 um	
de	 manhã	 e	 outro	 à	 tarde/noite.	
Ambos	 iam	 por	 Setúbal	 e	 demo-
ravam	 4h30	 a	 chegar	 ao	 destino.

Quanto	ao	serviço	regional,	não	
era	muito	abundante,	e	compunha-
-se	apenas	de	duas	ligações.	A	pri-
meira	era	entre	o	Barreiro	e	a	Fun-
cheira,	com	um	comboio	por	dia,	a	
ida	sendo	à	tarde	(e	a	viagem	a	ter	
a	duração	de	2h56)	e	o	regresso	de	
manhã	cedo	(com	3h10	de	viagem).	
Ainda	havia	um	outro	comboio,	mas	
esse	 será	 abordado	 a	 seguir,	 visto	
circular	pela	Linha	do	Alentejo.	O	ou-
tro	comboio	existente	circulava	entre	
Santa	 Clara-Sabóia	 e	 Tunes,	 uma	
vez	por	dia	e	por	sentido,	com	am-
bas	as	circulações	a	efectuarem-se	
de	manhãzinha.	A	viagem	entre	am-
bas	as	estações	demorava	40	minu-
tos.	Estes	 regionais,	 à	 semelhança	
de	muitos	 outros	 na	 rede	nacional,	
também	 já	 eram	 de	 classe	 única.

Linha do Alentejo

Em	2002,	a	rede	Intercidades	já	
só	contemplava	Beja,	com	as	carru-
agens	para	Évora	que	costumavam	
seguir	 atreladas	 no	 comboio	 para	
aquela	 cidade	 a	 serem	 preteridas	
por	 um	 transbordo	 para	 comboios	
regionais	 em	Casa	 Branca.	A	 ofer-
ta	para	Beja	não	era	muito	má:	três	
comboios	por	dia	entre	o	Barreiro	e	
Beja,	um	de	manhã,	outro	à	hora	de	
almoço	e	outro	à	tarde,	com	os	tem-
pos	de	viagem	a	rondarem	a	1h45.	
De	 referir	 também	que,	 durante	 os	
meses	de	Julho	e	Agosto,	o	primeiro	
Intercidades	do	dia	entre	o	Barreiro	
e	Beja,	aos	sábados,	saía	do	Barrei-
ro	1h10	mais	tarde	que	nos	restan-
tes	dias.

O	 serviço	 inter-regional,	 nes-

ta	 linha,	 já	 era	 passado,	 mas,	 em	
compensação,	as	ligações	regionais	
eram	diversas.	Para	começar,	exis-
tia	comboios	entre	o	Barreiro	e	Faro:	
a	ida	às	sextas-feiras	à	noite,	com	o	
regresso	a	ser	aos	domingos	à	noi-
te,	e	a	viagem	a	rondar	as	5h55.	Do	
Barreiro	 também	saía	o	 já	anterior-
mente	mencionado	comboio	para	a	
Funcheira,	 apenas	 neste	 sentido	 e	
com	o	percurso	a	ser	percorrido	em	
3h37.	Entre	 o	Barreiro	 e	Beja	 tam-
bém	havia	regionais,	um	por	dia	(de	
manhã	no	sentido	Beja	–	Barreiro,	à	
tarde	no	inverso),	todos	os	dias	ex-
cepto	sábados,	e	onde	uma	viagem	
completa	 durava	 cerca	 de	 2h15.	 E	
também	havia	regionais	entre	o	Bar-
reiro	e	Vendas	Novas,	com	uma	ida	e	
duas	voltas,	e	as	viagens	a	durarem	
entre	55	minutos	e	1h.	De	referir	que	
apenas	 um	dos	 regressos	 se	 efec-
tuava	 todos	os	dias,	os	outros	dois	
comboios	desta	“família”	apenas	se	
faziam	de	segunda	a	sexta.	A	Ven-
das	Novas	chegava	um	regional	que	
partia	de	Casa	Branca,	unicamente	
neste	sentido	e	que	fazia	a	viagem	
em	25	minutos	–	todavia,	a	compo-
sição	era	procedente	de	Évora.	Mais	
adiante	no	Alentejo,	de	Casa	Bran-
ca	 tínhamos	 regionais	 para	 a	 Fun-
cheira.	Tal	como	o	exemplo	anterior,	
havia	um	comboio	no	sentido	ascen-
dente	e	dois	no	descendente	 (Fun-
cheira	–	Casa	Branca),	se	bem	que	
estas	circulações	ocorriam	todos	os	
dias.	 As	 viagens	 nestes	 comboios	
duravam	aproximadamente	2h	e	da-
vam	 ligação	 aos	 inter-regionais	 da	
Linha	do	Sul.	No	sentido	ascenden-
te,	de	segunda	a	sábado	de	manhã,	
havia	um	regional	entre	Casa	Bran-
ca	e	Beja,	de	52	minutos	de	viagem;	
o	 regresso	 acontecia	 às	 tardes	 de	
segunda	a	sexta,	e	era	dividido	em	
duas	 circulações,	 primeiramente	
entre	Beja	e	Vila	Nova	da	Baronia,	
e,	 de	 seguida,	 entre	 esta	 estação	
e	Casa	Branca.	Com	a	pausa,	esta	
viagem	ficava	pela	1h25.	Vila	Nova	
da	 Baronia	 tinha	 mais	 um	 par	 de	

comboios	a	 ligá-la	à	capital	do	Bai-
xo	Alentejo,	um	em	cada	sentido	–	
e	 de	 segunda	 a	 sexta	 –	 com	 este	
percurso	a	demorar	32	minutos.	E,	
finalmente,	mais	uma	circulação	que	
apenas	existia	de	segunda	a	 sexta	
de	 manhã:	 regionais	 Cuba	 –	 Beja,	
em	que	a	viagem	era	de	14	minutos.	
Como	já	era	normal	por	esta	época,	
os	regionais	eram	de	classe	única.

Linha de Évora

Como	 já	 foi	 referido	 na	 secção	
anterior,	já	não	havia	carruagens	di-
rectas	para	Évora	nos	 Intercidades	
Lisboa	–	Beja,	o	que	significava	que	
a	linha,	entre	Casa	e	Évora,	só	era	
utilizada	por	comboios	regionais.	E,	
durante	 os	meses	 de	 Verão,	 havia	
dez	 comboios	 às	 segundas,	 nove	
de	 terça	 a	 sábado	 e	 sete	 aos	 do-
mingos	entre	Casa	Branca	e	Évora.	
No	 sentido	 inverso,	 eram	 nove	 às	
segundas,	oito	de	terça	a	sábado	e	
sete	aos	domingos.	Estes	regionais	
demoravam	33	ou	34	minutos	entre	
as	duas	estações.	Os	comboios	que	
davam	ou	recebiam	ligação	aos	In-
tercidades	de	Beja	não	efectuavam	
paragem	em	Tojal	e	Monte	das	Flo-
res	 –	 aliás,	 essas	 duas	 paragens	
seriam	removidas	por	completo	dos	
horários	 no	 final	 desse	 ano.	 Todos	
estes	comboios	eram	de	classe	úni-
ca.

De	 Évora	 para	 diante,	 já	 não	
existia	o	serviço	rodoviário	de	substi-
tuição	entre	Évora	e	Estremoz,	nem	
tão-pouco	circulavam	os	autocarros	
ao	serviço	da	CP	entre	Estremoz	e	
Portalegre.

Ramal de Sines, Ramal de Vila 
Viçosa, Ramal de Reguengos e 
Ramal de Moura

Tal	 como	 acontecia	 na	 Linha	
de	Évora	entre	Évora	e	Portalegre,	
todas	 estas	 linhas	 já	 estavam	defi-
nitivamente	 riscadas	 do	 mapa	 fer-
roviário	 nacional,	 havendo	 perdido	

Nuno Morão
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os	 autocarros	 de	 substituição	 anos	
antes.

Linha de Vendas Novas

O	serviço	entre	o	Setil	e	Vendas	
Novas	 havia-se	 reduzido	 bastante	
em	dez	anos.	Por	 estes	anos,	 ape-
nas	existia	um	regional	entre	ambas	
as	 estações	 (ida	 e	 volta),	 de	 ma-
nhã	 cedo.	À	 tarde,	 havia	mais	 uma	
circulação	 Vendas	 Novas	 –	 Setil	 e	
regresso,	 que	 se	 efectuava	 de	 se-
gunda	a	sexta;	aos	domingos	à	noi-
te,	existia	mais	um	comboio	a	 fazer	
essa	 viagem.	 Estes	 regionais	 ape-
nas	 tinham	paragem	obrigatória	 em	
Muge,	 Marinhais	 e	 Coruche,	 com	
as	 restantes	estações	e	apeadeiros	
a	 terem	 paragem	 condicionada	 –	
só	se	efectuava	se	houvesse	gente	
para	 entrar	 ou	 sair.	 Os	 tempos	 de	
viagem	 variavam	 entre	 a	 1h10	 e	 a	
1h15,	em	regionais	de	classe	única.

Linha do Algarve

Com	o	fim	do	serviço	inter-regio-
nal,	deixou	de	haver	comboios	a	fa-
zer	o	percurso	completo	da	Linha	do	
Algarve	 entre	 Lagos	 e	Vila	Real	 de	
Santo	António;	 para	 além	 do	 mais,	
desde	Julho	de	1998	que	esta	 linha	
fora	 desprovida	 da	 sua	 estação-
-término,	 com	 Vila	 Real	 de	 Santo	
António-Guadiana	 a	 ser	 amputada	
da	 rede.	 Os	 comboios	 Intercidades	
que	davam	ligação	ao	antigo	Ramal	
de	 Lagos	 também	 já	 haviam	 deixa-
do	de	existir.	Então	o	que	tínhamos?	

Para	 além	 dos	 comboios	 Inter-
cidades	 e	 inter-regionais	 que	 circu-
lavam	 entre	 Tunes	 e	 Faro	 (prove-
nientes	 ou	 destinados	 ao	 Barreiro),	
já	abordados	anteriormente,	só	exis-
tiam	 circulações	 regionais.	 De	 La-
gos	saíam	comboios	para	Faro:	oito	
comboios	 nesse	 sentido	 (seis	 aos	
domingos),	e	sete	no	sentido	contrá-
rio	(aos	domingos,	igualmente,	eram	
seis	composições),	que	viajavam	en-
tre	ambas	as	estações	entre	1h27	e	
1h46.	Lagos	também	tinha	comboios	
para	Tunes:	neste	sentido,	eram	cin-
co	 comboios	 diários,	 com	 a	 última	
circulação	a	ser	diária	apenas	duran-
te	Julho	e	Agosto,	nos	restantes	me-
ses	apenas	circulava	aos	domingos;	
no	 sentido	 inverso	 e	 no	 período	 de	
Verão,	de	segunda	a	sexta	havia	seis	
comboios,	ao	sábado	sete	e	ao	do-
mingo	cinco	–	 fora	da	época	balne-
ar,	eram	cinco	regionais	de	segunda	
a	sábado	e	quatro	aos	domingos.	A	
viagem	nestes	comboios	durava	en-
tre	as	0h50	e	as	1h06.	Tunes	e	Faro	

Nohab 0101 na chegada à Casa Branca, 06 de Setembro de 2003

A composição de um regional repousa na estação de Tunes. 2002.

E A Schreiner

João Paulo Ferreira

também	estavam	 ligados	por	 regio-
nais,	com	um	comboio	nesse	senti-
do	 (durante	 Julho	 e	Agosto)	 e	 dois	
no	sentido	inverso	(um	deles	de	se-
gunda	a	 sexta,	 o	 outro	 diariamente	
no	Verão,	efectuando-se	unicamen-
te	 aos	 domingos	 no	 resto	 do	 ano),	
em	que	a	viagem	era	 feita	entre	os	
36	e	os	45	minutos.	Passando	para	
Faro,	as	 ligações	para	Vila	Real	de	
Santo	 António	 eram	 relativamente	
numerosas:	catorze	regionais	de	se-
gunda	a	sexta,	treze	aos	sábados	e	
doze	aos	domingos	no	sentido	Faro	
–	Vila	Real	de	Santo	António	(toda-
via,	um	destes	comboios	apenas	se	
efectuava	 no	 Verão,	 ao	 passo	 que	
outro,	 fora	deste	período,	não	exis-
tia	aos	 fins-de-semana);	 para	Faro,	
eram	 treze	 os	 comboios	 de	 segun-
da	a	sexta,	doze	aos	sábados	e	dez	
aos	 domingos	 (aqui,	 também	havia	

comboios	 sazonais,	 com	 o	 último	
comboio	 a	 efectuar-se	 unicamente	
aos	 domingos	 fora	 dos	 meses	 de	
Verão).	 Os	 comboios,	 entre	 ambas	
as	estações	demoravam	entre	1h	e	
1h21	–	com	o	caso	especial	de	um	
dos	comboios	sazonais	que,	paran-
do	 unicamente	 em	 Olhão	 e	 Tavira,	
tinha	 uma	 viagem	 de	 50	 minutos.	
Há	 que	mencionar	 também	 que	 as	
composições	 dos	 comboios	 inter-
-regionais	 provenientes	 do	 Barreiro	
depois	 iam	 até	 Vila	 Real	 de	 Santo	
António,	efectuando	estes	comboios	
regionais.	E,	finalmente,	ainda	exis-
tiam	 comboios	 entre	 Faro	 e	 Tavi-
ra.	Quatro	 comboios	 de	 segunda	 a	
sexta	 em	 ambos	 os	 sentidos,	 com	
uma	 única	 circulação	 aos	 fins-de-
-semana.	 O	 sentido	 Tavira	 –	 Faro	
era	presenteado	com	mais	um	regio-
nal,	que,	 fora	da	época	balnear,	 se	



comboio hisTórico

38

efectuava	 às	 sextas;	 durante	 o	 Ve-
rão,	chegava	a	circular	às	segundas,	
quartas	 e	 sextas.	 O	 percurso	 entre	
as	 duas	 estações	 era	 vencido	 em	
cerca	de	40	minutos.	Como	 jeito	de	
conclusão,	os	comboios	com	partida	
ou	chegada	a	Lagos	eram	de	classe	
única;	os	restantes	ainda	mantinham	
a	 divisão	 entre	 a	 1ª	 e	 a	 2ª	 classe.

Comboio Azul

Com	 a	 Linha	 do	Algarve,	 termi-
nou-se	 o	 périplo	 pelas	 pelos	 com-
boios	nacionais;	no	entanto,	ainda	há	
um	caso	que	 falta	abordar.	Durante	
a	 década	 de	 ’90,	 surgiram	 diversos	
serviços	 especiais	 de	 passageiros,	
orientados	 sobretudo	 para	 os	 estu-
dantes,	como	o	Comboio	Académico	
(entre	 o	 Porto	 e	 a	 Covilhã,	 depois	
prolongado	 até	 Castelo	 Branco),	 o	
Comboio	 de	 Férias	 (entre	 o	 Porto	
e	 Vila	 Real	 de	 Santo	 António-Gua-
diana)	 e	 o	 Comboio	 Azul	 (também	
entre	 o	 Porto	 e	 Vila	 Real	 de	 Santo	
António	–	 todavia,	aquando	do	apa-
recimento	 do	Comboio	 de	Férias,	 o	
seu	término	era	em	Faro).	Em	2002,	
já	só	este	último	existia.	Partia,	todas	
as	sextas-feiras,	de	Faro,	às	15h35,	
efectuando	 paragens	 em	 Loulé,	 Al-
bufeira	e	Tunes	entrando	depois	na	
Linha	 do	 Sul;	 na	 Funcheira	 passa-
va	sem	parar	e	entrava	na	Linha	do	
Alentejo,	detendo-se	em	Beja,	Casa	
Branca	 –	 onde	 recebia	 ligação	 dos	
regionais	 de	Évora	–	e	Vendas	No-
vas.	Daí,	o	comboio	entrava	na	Linha	
de	Vendas	Novas,	não	parando	em	
nenhuma	 estação,	 e,	 em	 chegando	
à	Linha	do	Norte,	tinha	paragens	em	
Santarém,	 Entroncamento,	 Pombal,	
Alfarelos,	 Coimbra-B,	 Pampilhosa,	
Aveiro,	Espinho	e	Vila	Nova	de	Gaia,	
chegando	 à	 estação	 da	 Campanhã	
à	 0h30	 –	 8h55	 depois	 de	 ter	 saído	
da	 capital	 do	 Algarve.	 O	 regresso	
acontecia	aos	domingos	à	noite,	com	
saída	 do	 Porto	 às	 22h30,	 viagem	
de	8h40	e	chegada	a	Faro	às	7h10.	
Este	comboio,	para	efeitos	de	 taxa-
ção,	era	considerado	como	comboio	
inter-regional;	 todavia,	 tinha	 luga-
res	 reservados,	 salão	 restaurante	 e	
transporte	de	automóveis.

Durante	 os	 meses	 de	 Verão,	
houve	 também	 um	 aumento	 de	 cir-
culações.	Em	Julho,	o	comboio	Faro	
–	Porto	circulava	às	segundas	e	sex-
tas	no	mês	de	Julho,	e	às	segundas,	
quartas	e	sextas	em	Agosto;	o	com-
boio	Porto	 –	Faro	 efectuava-se	 aos	
domingos	e	terças-feiras,	e	em	Agos-
to	 aos	 domingos,	 terças	 e	 quintas.

E,	por	último,	falta	apresentar	as	distâncias	temporais	de	2002	e	compará-
las	com	as	de	dez	anos	antes.

De Para
Tempos de Viagem
2002 1992

Barreiro

Lisboa	1 00h30 00h30
Évora 01h41 01h57
Beja 01h45 01h58
Setil	2 02h41	3 02h17
Faro 03h40 03h25
Lagos 04h01 04h12

Vila	Real	de	Santo	António 05h03 04h46
Reguengos	de	Monsaraz X 03h01

Sines X 03h05
Estremoz X 03h20
Moura X 03h20

Vila	Viçosa X 03h50
Portalegre	4 X 11h05

 1  Via fluvial
 2 Via Linha de Vendas Novas
 3 Apenas possível de segunda a sexta.
 4 Via Linha de Évora

De Para
Tempos de Viagem
2002 1992

Lisboa-
SA

Vendas	Novas 02h16 02h28
Estremoz X 06h02

Lisboa	-	
TP

Évora 02h26 02h42
Beja 02h30 02h43
Faro 04h40 04h10
Lagos 05h02 04h34

Vila	Real	de	Santo	António 05h48 05h31

O Comboio Azul chega a Tunes; demorará 8h15 a chegar a Porto-Campanhã. 2001

Ismael Santos
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Locomotiva 1408 com 
especial PTG entre o 
Porto de Aveiro e a 
Plataforma de Cacia, 
28 de Junho de 2012

Pedro Mêda
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15h00,	 estação	 do	 Pocinho,	
Junho	 de	 1971.	 À	 tabela,	 o	 mis-
to	 6014/6253,	 que	 chegou	 agora	
do	Porto,	 leva	 já	5h35	de	viagem	e	
só	 termina	a	sua	viagem	em	Barca	
d’Alva.	 Hoje,	 à	 semelhança	 de	 ou-
tros	dias,	está	bem	composto:	a	285	
à	 cabeça	 desde	 a	Régua	 (até	 esta	
estação	 o	 comboio	 foi	 traccionado	
por	 uma	 moderna	 1400),	 variadís-
simos	 vagões	 de	mercadorias	 (tipo	
“J”,	 sobretudo)	 e,	 na	 retaguarda,	
duas	carruagens	Schindler.

Na	 estação	 a	 locomotiva	 de	
manobras	 E41	 já	 prepara	 o	 misto	
6651	que	dá	ligação	à	Miranda…	de	
“Duas	Igrejas”,	porque	à	“do	Douro”	

não	deixaram	chegar	o	comboio.	Só	
de	 cá	 sai	 às	 15h40,	 para	 uma	 via-
gem	indeterminável	de	mais	de	cin-
co	 horas.	 Há	 tempo	 para	 apreciar	
o	 vasto	 movimento	 ferroviário	 que	
prima	 nesta	 ilustre	 estação.	 Para-
das	 no	 depósito	 de	 tracção	 da	 via	
estreita,	vemos	uma	automotora	de	
fabrico	 nacional,	 a	ME4,	 e	 as	 loco-
motivas	 Mallet	 E203	 e	 E209,	 esta	
última	 ostentando	 a	 típica	 chaminé	
vertical	 que	 a	 diferenciou	 das	 res-
tantes	Mallets.	Numa	 linha	de	 topo,	
vemos	também	a	locomotiva-tanque	
012,	 tipicamente	 já	 fora	 de	 serviço,	
embora	se	conserve	em	muito	bom	
estado.	 Junto	 a	 ela	 encontra-se	 a	

locomotiva	211	(ex-BA	61),	que	é	já	
raramente	 utilizada.	 Dispersos	 por	
toda	 a	 estação,	 podemos	 observar	
diversos	 tipos	 de	 vagões,	 sobretu-
do	vagões	tipo	“J”	e	“L”.	A	tremonha	
TEfv	945	repousa	junta	das	oficinas.	
Três	carruagens	do	“Minho	e	Douro”	
(MD),	 uma	 “Companhia	 Nacional”	
(CN)	de	1ª	classe	e	uma	ambulância	
postal	dos	CTT	descansam	na	saída	
este	da	estação.	Junto	a	elas	repou-
sa	também	um	furgão	DEfv,	do	MD.

Na	 linha	 dois	 do	 Pocinho,	 ve-
mos	a	 imponente	292,	manobrando	
o	 misto	 6254,	 que	 vai	 partir	 às	 16	
horas	 em	ponto	 com	destino	 à	Ré-
gua.	É	a	maior	locomotiva	(Henschel	

Nesta primeira “Vielas do Tempo”, vamos até à da Linha do Sabor, do início dos anos ‘70. À data, as 
automotoras nacionais encarregavam-se de praticamente todos os serviços de passageiros, existindo 
apenas uma ida e volta diária ao Sabor com vapor. Mas a grande classe das Mallet 12+30T série E200 
percorria ainda frequentemente os 105 km da linha: muitas circulações de automotoras eram substituídas 
pela composição de locomotiva com carruagens e o Sabor sempre foi umas das linhas de via estreita mais 
industriais portuguesas, que originavam várias composições de mercadorias em massa.

1971 - linha do sabor ?

Ricardo Ferreira

Vários

Eric Martin

Um retrato feliz de 1979 do perfil de uma E200 com um misto em Freixo de Espada à Cinta. Digitalização “Vapeur au Portugal”
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maiores	rampas	ferroviárias	existen-
tes	em	Portugal,	com	patamares	de	
25	metros	por	mil	ao	 longo	de	mais	
de	 12	 km	 até	 à	 primeira	 paragem,	
Torre	 de	 Moncorvo.	As	 locomotivas	
E200	sempre	foram	boas	trepadoras	
e	desde	muito	cedo	que	são	as	loco-
motivas	preferencialmente	utilizadas	
na	 Linha	 do	 Sabor.	Ainda	 assim,	 a	
sua	tabela	de	carga	autorizada,	aqui	
neste	 troço,	 não	 ultrapassa	 as	 160	
toneladas.	 Esta	 zona	 tão	 íngreme,	
em	curva	e	contracurva,	é	muito	di-
fícil	 para	 as	 locomotivas	 a	 vapor:	 a	
rampa	 é	 praticamente	 contínua	 até	
Torre	 de	Moncorvo	 e,	 caso	 percam	
a	pressão	com	um	comboio	pesado,	
é	 difícil	 arrancar	 novamente,	 já	 que	
os	 rodados	 podem	 não	 mais	 agar-
rar	 o	 carril.	 Quando	 isso	 acontece,	
recua-se	 o	 comboio	 até	 uma	 zona	
ligeiramente	menos	inclinada,	para	a	
partir	daí	se	ganhar	novamente	velo-
cidade.	 E	 nesta	 plena	 subida,	 essa	
zona	mais	plana	existe	e	situava-se	
sensivelmente	na	zona	do	apeadeiro	
da	Cricha	(ao	PK	5.9),	apeadeiro	no	
meio	de	nenhures	onde	os	comboios	
não	 paravam	 e	 que,	 aparentemen-
te,	era	usado	apenas	para	este	fim,	
onde	 as	máquinas	 podiam	 também	
abastecer,	caso	necessitassem.	

O	misto	6651	de	hoje	pesa	pouco	
mais	de	90	toneladas.	Não	chove	e,	
por	 isso,	deveremos	chegar	a	Mon-
corvo	 sem	 dificuldades,	 ainda	 que	
com	uma	velocidade	média	inferior	a	
20	km/h.	A	subida	é	vencida	em	pre-
cipício	 sobre	 uma	 paisagem	majes-
tosa	–	mas	se	fosse	na	automotora	a	
viagem	metia	um	respeito	medonho!	
E,	apesar	da	composição	ser	 relati-
vamente	 curta,	 umas	 vezes	 está	 a	
cauda	do	comboio	a	 fazer	uma	cur-
va	à	esquerda	e	 já	a	 frente	efectua	
uma	à	direita.	Uma	passagem	de	ní-
vel	com	guarda	e	o	 ramal	particular	
“Moncorvo-Eirinha”	 antecede	 a	 es-
tação	de	Torre	de	Moncorvo,	ao	PK	
12.3,	estação	que	é	ponto	obrigatório	
para	toma	de	água	–	caso	contrário,	
não	 será	 possível	 vencer	 a	 restan-
te	rampa	até	ao	Felgar	(PK	25.5).	A	
estação	é	bem	movimentada,	saem	
alguns	 passageiros,	 mas	 entram	
outros	 tantos.	 Durante	 a	 paragem,	
aproveita-se	também	para	descarga	
de	vários	detalhes…	e	tudo	se	trans-
porta	aqui,	desde	sacos,	embalagens	
e	garrafões	de	tinto,	até	às	máquinas	

Um cruzamento em Carviçais, em tudo semelhante ao nosso, Março de 1977

Jean Pierre Dumont

A 292 também no Pocinho, mas em Setembro de 1974

Paul Bryson

série	291	a	296)	que	habitualmente	
visita	estas	bandas	–	os	seus	roda-
dos	motores	 de	 1700	mm	não	 dei-
xam	 ninguém	 indiferente!	 Tal	 como	
o	 comboio	 em	 que	 viemos,	 este	 é	
também	composto	diversos	vagões	
de	 mercadorias	 de	 detalhe…	 e	 na	
retaguarda	 uma	 Schindler	 e	 uma	
Sorefame.	

A	 Mallet	 E216,	 que	 fez	 prova-
velmente	hoje	de	manhã	o	descen-
dente	6653,	está	totalmente	abaste-
cida	de	 carvão	e	 já	 ganha	pressão	
-	 é	 ela	 que	 hoje	 vai	 deixar	 o	misto	
6651	 a	 Duas	 Igrejas.	 Começando	
pela	 retaguarda,	 a	 composição	 de	
hoje	 é	 composta	 pela	 carruagem	
ACEyf	 4135	do	MD	de	bogies	 (1º	e	
2º	 classe),	 um	 furgão	DEfv	 também	

do	MD,	uma	ambulância	postal	CTT	
série	APEyf	21/28	e	três	vagões	co-
bertos	tipo	“J”,	com	mercadorias	de	
detalhe.

À	tabela,	o	chefe	da	estação	dá	
partida	 ao	 comboio,	 com	 a	 carru-
agem	 MD	 praticamente	 lotada	 –	 é	
costume	 colocarem	 duas	 carrua-
gens	 neste	 comboio.	 A	 tripulação,	
composta	 por	 maquinista	 e	 foguei-
ro,	coloca	a	E216	em	marcha,	atra-
vessando	logo	que	deixa	a	estação	
a	 única	 obra	 de	 arte	 de	 destaque	
nesta	linha	de	via	estreita	-	a	majes-
tosa	ponte	metálica	 rodo-ferroviária	
de	298	metros,	que	atravessa	o	 rio	
Douro	desde	1906.	

Mal	 atravessamos	 o	 Douro,	 o	
comboio	dá	de	caras	com	umas	das	



agrícolas.	Do	lado	direito	da	estação	
podemos	ver	uma	pequena	rotunda,	
que	foi	construída	para	as	automoto-
ras	a	gasolina.	

O	chefe	da	estação	dá	a	partida	
ao	 comboio	 e	 a	 subida	 prossegue.	
Umas	grandes	árvores	adivinham	a	
estação	do	Larinho	com	duas	linhas,	
onde	se	efectua	uma	curta	paragem,	
e	 seguidamente	 Carvalhal,	 ao	 PK	
22.6,	onde	se	faz	tabela	e	uma	para-
gem	mais	prolongada,	aproveitando	
novamente	para	toma	de	água.	Po-
demos	 ver	 ao	 nosso	 lado	 direito	 o	
terminal	de	mercadorias	da	Ferromi-
nas	e	os	seus	cabos	aéreos	que	fa-
zem	o	transporte	do	minério	da	mina	
para	aqui.	Possui	duas	linhas	e	uma	
rotunda	 na	 ponta	 sul	 do	 terminal.	
Curiosamente,	 vemos	 aqui	 a	 loco-
motiva	E201	em	manobras,	atrelada	
a	duas	tremonhas	ex-CFML	carrega-
das	com	hematite,	que	deverá	des-
cer	até	ao	Pocinho	daqui	por	um	bo-
cado.	Efectuam-se,	frequentemente,	
quatro	ou	cinco	comboios	de	minério	
diários	dedicados	aqui	ao	Carvalhal.	
Estão	 também	 aqui	 outras	 três	 tre-
monhas	 vazias,	 provavelmente	 en-
caminhadas	na	marcha	ascendente	
do	mercadorias.	A	estação	tem	duas	
linhas	 e	 é	 aqui,	 curiosamente,	 que	
devemos	 cruzar	 com	 a	 Automoto-

ra	 6624,	 que	 aparentemente	 está	
atrasada,	 porque	 o	 nosso	 comboio	
põe-se	novamente	em	marcha	sem	
esperar	pelo	cruzamento.	

Contornando	a	serra,	o	comboio	
vence	 finalmente	 o	 Felgar,	 estação	
escondida	 pela	 encosta	 da	 serra	
das	minas.	Um	passageiro	 no	ape-
adeiro	 de	 Mós	 interrompe	 agora	 a	
descida	 rápida	 da	 nossa	 Henschel	
até	 à	 estação	 de	 Carviçais,	 onde	
nos	imobilizamos	sensivelmente	pe-
las	17h40.	E	já	cá	está,	na	linha	nú-
mero	dois,	a	 “caixinha	de	 fósforos”,	
nome	 caridosamente	 apelidado	 pe-
los	passageiros	da	nossa	carruagem	
à	automotora	ME3.	Estas	velhinhas	
automotoras	 já	cá	andam	desde	os	
anos	 ‘50,	 quando	 ainda	 brilhavam	
com	as	cores	de	vinho.	São	elas	que	
ao	longo	dos	anos	têm	vindo	a	subs-
tituir	progressivamente	as	velhas	lo-
comotivas	a	vapor	e	carruagens,	ao	
ponto	 de,	 actualmente,	 restar	 ape-
nas	esta	subida	diária	de	passagei-
ros	ao	Sabor	com	vapor.	As	automo-
toras	 são,	 contudo,	 frequentemente	
substituídas	por	locomotivas	e	carru-
agens,	sobretudo	por	necessidades	
em	reforçar	o	serviço.	

Mas	 continuando,	 na	 linha	 três	
da	estação	vemos	um	vagão	tipo	“L”,	
completamente	carregado	de	merca-

dorias.	Na	paragem	rápida,	aprovei-
ta-se	 novamente	 para	 descarga	 de	
alguns	detalhes	e	o	comboio	coloca-
-se	novamente	em	marcha.	 Logo	à	
saída	 da	 estação,	 vemos	 ao	 nosso	
lado	 esquerdo	 o	 pequeno	 triângulo	
de	inversão,	e	pouco	depois	o	com-
boio	já	se	encontra	sobre	o	planalto	
transmontano,	 quase	 desertificado,	
com	a	estrada	Nacional	 a	 acompa-
nhar-nos.	 Vem	 Macieirinha,	 onde	
não	 entra	 nem	 sai	 ninguém,	 e	 de-
pois	Freixo	de	Espada	à	Cinta,	que	
fica	 a	mais	 de	 14	 km	da	 povoação	
que	supostamente	serve.	Não	se	vê	
vivalma,	 mas,	 curiosamente,	 saem	
dois	passageiros.	Agora	subimos	no-
vamente,	paramos	em	Fornos,	junto	
da	aldeia,	depois	vem	Lagoaça…	e	a	
Henschel	já	bebeu	a	água	toda!

A	 partir	 daqui	 a	 viagem	 faz-se	
praticamente	 sobre	 percurso	 plano,	
sobre	o	Faroeste	transmontano,	com	
extensas	rectas,	onde	a	E216	supe-
ra	velocidades	de	50	km/h.	A	carru-
agem	 é	 pequena	 para	 tanta	 gente,	
mas	 se	 fossemos	 na	 automotora	
provavelmente	 era	 pior.	 A	 viagem	
é	 passada	 em	 amena	 cavaqueira,	
contam-se	 histórias	 entre	 pessoas	
desconhecidas,	 mas	 que	 já	 se	 pa-
recem	chegadas.	Outras	já	são	bem	
familiarizadas	 com	 este	 comboio	 e	

Geoff Plumb

A década da 70 foi de grande classe. Aqui vemos a chegada ao Pocinho do misto 6653, em 1971.

vielas do TemPo

42



passageiros	–	uns	vão	a	pé	e	outros,	
que	 chegam	 de	 longe,	 encantam	 a	
estação	com	a	fragilidade	da	hora	do	
regresso	a	casa.	Na	linha	de	resguar-
do	número	6	vemos	dois	vagões	tipo	
“L”	com	carvão,	que	aparentemente	
vieram	 recentemente	 abastecer	 o	
posto	de	 tracção	desta	estação.	Na	
linha	 3	 vemos	 outros	 dois	 vagões	
tipo	“L”,	com	carga	coberta.	E	na	4	(a	
do	 cais	 de	mercadorias)	 vemos	 um	
vagão	 tipo	 “J”.	A	nossa	composição	
é	puxada	ligeiramente	para	a	frente,	
a	máquina	é	resguardada	e	desliga-
da.	 Às	 5	 horas	 da	manhã	 já	 estará	
a	ganhar	pressão	para	a	viagem	de	
regresso,	 porque	 o	misto	 6653	par-
te	às	7h00	de	Duas	Igrejas	para	um	
novo	dia…

Pesquisas mais importantes:

*	Revista	“O	Foguete”	nº9;
*	Narrow	Gauge	Railways	of	Portugal;
*	Resvista	“Bastão	Piloto”;
*	Railways	Holiday	in	Portugal;
*	LusoCarris;
*	www.plumbloco.smugmug.com

Um agradecimento especial ao 
grupo “Pocinho” no Facebook.
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conhecem	tudo	e	todos.	As	crianças	
brincam,	 as	 cortinas	 vão	 todas	 ao	
vento.	 Está	 calor	 e	 há	 tempo	 para	
tudo,	porque	o	comboio	aqui	é	lento,	
a	 paisagem	 é	 longa	 e	 parece	 toda	
igual	–	menos	para	dois	turistas,	que	
têm	como	destino	o	Douro	 Interna-
cional.	E	foi	pena	o	comboio	não	se	
ter	imobilizado	em	plena	subida	para	
o	Felgar,	porque	se	tivesse	aconteci-
do,	ainda	se	teriam	colhido	umas	la-
ranjas,	quando	as	existem	por	perto.	
Ou	flores,	para	oferecer	às	meninas,	
que	vão	na	1ª	classe.

De	Lagoaça	a	Bruçó	não	se	vê	
vivalma,	 e	 o	 mesmo	 acontece	 de	
Bruçó	a	Vilar	de	Rei,	onde	o	casario	
dá-nos	 novamente	 identidade.	 Os	
silos	adivinham	a	próxima	paragem:	
Mogadouro.	 A	 estação	 é	 um	 ver-
dadeiro	 complexo	 industrial,	 onde	
estão	 presentes,	 por	 exemplo,	 as	
instalações	 da	CUF	 e	 um	 triângulo	
ferroviário	 idêntico	ao	de	Carviçais,	
que	serve	novamente	para	inversão.	
A	 paragem	 é	 de	 sensivelmente	 10	
minutos,	para	toma	de	água	e	para	
descarga	 de	 parte	 dos	 vagões	 “J”.	
Hoje	o	comboio	não	manobra	aqui,	
mas	 é	 costume	 deixar	 vagões	 tipo	
“L”	 com	adubo.	Em	duas	 linhas	 da	
estação	contam-se	sete	vagões	tipo	
“L”	 -	 às	 vezes	 chegam-se	 a	 fazer	

comboios	 de	 mercadorias	 directos	
do	Pocinho	aqui	a	Mogadouro.	E	já	
cá	chegou	a	ME7	com	a	Automotora	
6626	 (Duas	 Igrejas	 –	 Mogadouro).	
Esta	automotora	pernoita	aqui	e	só	
no	dia	seguinte,	pelas	5h28,	segue	
para	 o	 Pocinho,	 com	 a	 Automoto-
ra	número	6620	-	circulação	que	é,	
curiosamente,	 quase	 todos	 os	 dias	
substituída	por	locomotiva	e	carrua-
gens	-	tivemos	azar!

O	 nosso	 comboio	 passa	 agora	
por	 Variz,	 Sanhoane,	 Urrós	 e	 Sen-
dim,	onde	deixa	na	linha	de	cais	um	
vagão	 tipo	 “J”.	 Sendim	 é	 uma	 es-
tação	que	 recorda	 o	 quão	útil	 foi	 a	
Linha	 do	 Sabor	 na	 construção	 das	
barragens	do	Douro	Internacional.	A	
barragem	 do	Picote	 e	Miranda	 dos	
anos	50,	ou	a	da	Bemposta	dos	anos	
60,	 são	exemplos	onde	o	betão	 foi	
totalmente	 transportado	 em	 massa	
através	do	comboio...	com	as	E200.

Com	todas	estas	paragens	pro-
longadas	 o	 nosso	 comboio	 já	 leva	
sensivelmente	 15	 minutos	 de	 atra-
so.	E	novamente	em	marcha,	agora	
ao	cair	do	sol,	paramos	na	Fonte	da	
Aldeia	para	cumprir	serviço,	e,	final-
mente,	um	túnel	com	árvores	dá-nos	
as	boas	vindas	à	estação	final,	Duas	
Igrejas-Miranda.	O	sino	toca,	porque	
são	21	horas,	e	saem	aqui	uns	dez	

6621 6623 6151 6625 Estações e apeadeiros 6620 6622 6653 6624 6626

6h45 12h00 15h40 20h10 Pocinho 7h40 8h27 11h38 17h54 ...

7h17 12h30 16h27 20h41 Moncorvo 7h18 8h05 11h12 17h37 ...

7h28 12h40 16h41 20h51 Larinho 7h09 7h55 10h54 17h23 ...

7h45 12h55 17h10 21h06 Carvalhal 6h56 7h42 10h41 17h11 ...

7h51 13h01 17h19 21h12 Felgar 6h50 7h35 10h30 17h04 ...

8h02 13h11 17h30 21h22 Mós 6h39 7h24 10h16 16h53 ...

8h10 13h17 17h43 21h28 Carviçais 6h34 7h19 10h09 16h48 ...

8h20 13h27 17h54 21h38 Macieirinha 6h24 7h08 9h49 16h38 ...

8h27 13h33 18h04 21h45 Freixo	de	Espada	à	Cinta 6h19 7h03 9h43 16h33 ...

8h41 13h46 18h24 21h58 Lagoaça 6h07 6h51 9h24 16h21 ...

8h58 14h02 18h44 22h13 Bruçó 5h51 6h35 9h00 16h05 ...

9h15 14h19 19h08 22h30 Vilar	de	Rei 5h35 6h18 8h38 15h48 ...

9h25 14h26 19h26 22h38 Mogadouro 5h28 6h11 8h28 15h41 18h26

9h34 14h36 19h44 22h47 Variz ... 6h00 8h08 15h31 18h17

9h40 14h42 19h51 22h53 Sanhoane ... 5h54 7h56 15h25 18h10

9h52 14h53 20h05 23h05 Urrós ... 5h43 7h42 15h14 17h59

10h02 15h03 20h22 23h14 Sendim ... 5h34 7h28 15h01 17h49

10h11 15h12 20h34 23h23 Fonte	de	Aldeia ... 5h24 7h12 14h54 17h39

10h20 15h21 20h45 23h32 Duas	Igrejas	-	Miranda ... 5h15 7h00 14h45 17h30

Serviço horário desde 10 de Agosto de 1970
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oPinião

Na	 evolução	 da	 integração	 eu-
ropeia	e	da	consolidação	do	espaço	
ibérico,	tem	falhado	redondamente	o	
estabelecimento	 dos	 serviços	 inter-
nacionais	entre	Portugal	e	Espanha.	
E	com	o	adiamento	para	as	calendas	
gregas	dos	projectos	de	alta	veloci-
dade,	parece	que	se	abriu	um	vazio	
que	não	tem	nenhuma	forma	de	ser	
colmatado.

Mas	 eu	 discordo.	 Não	 porque	
acredite	em	 fantasias	ou	utopias	 (o	
facto	é	que	o	comboio	não	vai	con-
correr,	 com	 as	 condições	 actuais,	
com	os	 aviões),	mas	 porque	 há	 al-
guns	 segmentos	 de	 mercado	 que	
poderão	ser	aproveitados,	sobretudo	
entre	Lisboa	e	Madrid.

O	 Lusitânia	 é	 um	 comboio	 cla-
ramente	 vocacionado	 para	 ligar	 as	
duas	 capitais	 ibéricas	 num	 tempo	
virtualmente	 nulo.	 Ou	 seja,	 dada	 a	
proximidade,	 é	 claramente	 possível	
que	 o	 comboio	 faça	 a	 viagem	 no	
estrito	 tempo	necessário	 à	 dormida	
que	todos	nós,	seres	humanos,	não	
dispensamos.	 E	 esta	 é	 caracterís-
tica	 que	 abre	 perspectivas	 a	 todos	
quantos	 se	 desloquem	 a	 estas	 ca-
pitais	 para	 negócios,	 com	 eventos	
agendados	 suficientemente	 curtos	
para	não	ser	absolutamente	neces-
sário	 pernoitar	 nessas	 cidades.	 Ou	
para	deslocações	de	 lazer,	 em	que	
uma	 solução	 deste	 género	 permite	
desde	logo	evitar	uma	dormida,	cor-

tando	custos	e	aumentado	o	 tempo	
efectivo	 disponível	 para	 a	 visita	 às	
cidades.

Já	o	Sud-Express	não	 tem	este	
tipo	 de	 objectivos,	 visto	 que	 a	 via-
gem	 até	 Hendaye	 é	 longa	 demais	
para	 que	 se	 consiga	 “esconder”	 a	
duração	da	viagem.	E	o	horário	tra-
dicional,	 chegando	 a	 Hendaye	 às	
primeiras	 horas	 da	 manhã	 e	 de	 lá	
saindo	para	Portugal	à	noite,	permite	
ter	boas	ligações	para	e	de	Paris.

O	Lusitânia	 tem	 falhado	nos	úl-
timos	 em	 manter	 uma	 clientela	 fiel	
e	 em	 número	 consequente	 funda-
mentalmente	 por	 incompetência	
comercial	de	CP	e	Renfe.	Foi,	num	
passado	 recente,	 um	comboio	qua-

Na ordem do dia têm estado os serviços internacionais. Um ramal – o de Cáceres – que se tenta encerrar, 
um contrato de aluguer de composições para o Sud Expresso, aluguer de composições para serviços 
regionais, operação conjunta do Lusitânia e acordos entre CP Carga e Renfe são apenas algumas das mais 
importantes variáveis das relações ferroviárias Portugal – Espanha.

serviços inTernacionais - um fuTuro?

João Cunha Vários

João Joaquim

5604 com Sud Express para Lisboa, Pombal em 19 de Maio de 2012



334 com Sud Express em Vilar Formoso

se	sempre	muito	bem	composto,	não	
raras	vezes	reforçado,	mas	caiu	num	
marasmo	pouco	explicável	 para	um	
comboio	que	liga	duas	metrópoles	de	
mais	de	cinco	milhões	de	pessoas.

Quando	 olho	 para	 outro	 serviço	
operado	 com	material	 Talgo,	 o	 Ma-
drid	–	Paris,	reforço	a	minha	convic-
ção:	CP	e	Renfe	trabalham	muito	mal	
em	 conjunto,	 e	 provavelmente	 esta	
situação	só	tende	a	piorar	depois	dos	
conflitos	recentes	em	torno	do	fecho	
do	Ramal	de	Cáceres.

No	eixo	Madrid	–	Paris,	bem	me-
nos	 favorável	 à	 ferrovia	 (mudança	
de	 bitola,	 muito	maior	 distância,	 di-
ficuldade	 em	 assegurar	 tempos	 de	
viagem	 competitivos	 e	 compatíveis	
com	 dormidas),	 o	 sucesso	 comer-
cial	 é	 uma	 realidade.	 Mesmo	 sem	
conhecer	 aumentos	 no	 número	 de	
passageiros	transportados,	o	serviço	
conhece	uma	ocupação	muito	satis-
fatória,	 de	 forma	 regular,	 essencial-
mente	porque	é	um	serviço	com	uma	
promoção	constante	da	sua	imagem,	
dos	seus	atributos	e	com	incentivos	
claros.

Entre	 Lisboa	 e	 Madrid,	 a	 oferta	
ferroviária	 limita-se	 a	 existir.	 Anda	
por	ali,	nas	linhas	entre	os	dois	paí-
ses,	mas	não	se	faz	grande	coisa	por	
o	 divulgar	 em	 Lisboa	 e	 em	Madrid.	
Não	 se	 lançam	 campanhas	 direc-
cionadas	a	públicos	que	podem	ver	
com	muito	 bons	 olhos	 este	 serviço.	
Quantas	 empresas	 pagam	 quartos	
de	hotel	em	Lisboa	e	em	Madrid	para	
que	os	seus	gestores	possam	fazer	
a	viagem	de	avião,	durante	o	final	do	
dia,	e	ficarem	prontos	a	participar	em	
reuniões	no	dia	seguinte	de	manhã?

O	comboio	pode	dar-se	ao	 luxo	
de	oferecer	tarifas	mais	elevadas	que	
os	 aviões,	mesmo	 tendo	 um	 tempo	
de	percurso	maior.	É	que,	em	muitos	
casos,	 além	 da	 viagem	 dos	 aviões,	
será	 preciso	 dormir	 em	 Madrid	 ou	
em	Lisboa	pelo	menos	uma	noite.	E	
nunca	se	vai	dormir	a	uma	modesta	
pensão	de	Entrecampos,	obviamen-
te.	Daqui	se	retira	que	a	comparação	
das	tarifas	terá	de	ser	feita	pela	soma	
dos	bilhetes	de	 ida	e	volta	de	com-
boio,	com	a	soma	dos	bilhetes	de	ida	
e	volta	de	avião	mais	a	estadia	num	
bom	hotel.	É	possível	ser	competitivo	
pelo	preço!

Porque	 é	 que	 não	 se	 retoca	 o	
serviço	de	modo	a	 corresponder	às	
expectativas	das	empresas,	e	se	diri-

Gonçalo Ribera

oPinião

Pela madrugada, o Lusitânia troca de tracção no Entroncamento, Julho de 2008

Ricardo Ferreira

A curta paragem em Marvão-Beirã do Lusitânia para Madrid, Janeiro de 2012

Ricardo Ferreira
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gem	campanhas	de	marketing	a	es-
ses	potenciais	clientes?

Porque	não	fazer	evoluir	o	servi-
ço?	Num	serviço	deste	género,	é	per-
feitamente	possível	adicionar	vagões	
porta-automóveis,	 para	 um	 serviço	
auto-acompanhado.	 A	 grande	 cha-
tice	 destes	 serviços	 é,	 regra	 geral,	
a	 carga	 do	 vagão	 e	 a	 sua	 inclusão	
na	 composição.	 Mas	 num	 comboio	
como	o	Lisboa	–	Madrid,	que	até	tem	
de	perder	tempo	durante	o	caminho	
para	não	 ser	 rápido	demais	 e	 com-
prometer	 as	 dormidas,	 há	 margem	
para	simplificar	o	processo.	

Imagine-se	por	exemplo	uma	saí-
da	às	21h30	de	Lisboa.	Esta	hora	po-
dia	ser	mantida,	e	seria	a	hora	limite	
para	as	pessoas	entregarem	o	carro	
no	cais	do	serviço	auto-expresso.	No	
máximo,	às	21h45	os	vagões	deste	
serviço	estariam	prontos	para	serem	
atrelados	à	composição,	e	no	máxi-
mo	 às	 22h15	 seria	 possível	 sair	 de	
Lisboa.	Entre	as	21h30	e	as	22h15,	o	
tempo	de	“paragem”	em	Lisboa	não	
seria	 penalizador.	 Os	 passageiros	
podiam	ser	recebidos	a	bordo,	tomar	
conhecimento	 dos	 serviços	 ofereci-
dos,	 e	 prepararem-se	 para	 dormir.	
À	chegada	a	Madrid,	 teriam	carro	à	
disposição!

Repare-se	que	a	Renfe	 tem	va-
gões	 porta-automóveis	 aptos	 a	 160	
km/h,	mas	 até	 os	 nossos	 velhinhos	
porta-automóveis	 aptos	 a	 120	 km/h	
seriam	 suficientes,	 visto	 que	 este	
serviço	tem	uma	imensa	folga	horá-
ria	para	circular	mais	devagar.

O	caso	do	Sud	Express	é	muito	
mais	bicudo.	Os	grandes	fluxos	 fer-
roviários	de	emigrantes	portugueses	
a	irem	ou	a	virem	de	França	são	hoje	
memórias	 de	 um	 passado	 distante.	
Se	o	objectivo	 continuar	a	 ser	o	de	
servir	 França,	 provavelmente	a	me-
lhor	 solução	 será	 uma	 solução	 que	
congregue	CP,	Renfe	e	SNCF.

Provavelmente	a	SNCF	terá	inte-
resse	em	limitar	pelo	menos	a	ida	de	
um	TGV	a	Hendaye,	e	essa	pode	ser	
uma	 possibilidade	 a	 explorar	 para	
que	a	SNCF	assegure	a	tracção	das	
composições	 Talgo,	 de	 bitola	 variá-
vel,	até	Bordéus	(evitando	assim	ter	
um	dos	actuais	TGV	a	circular	entre	
Bordéus	 e	 Hendaye).	 Esta	 simples	
alteração	 teria	 o	 condão	 de	 adiar	 o	
transbordo	 dos	 passageiros	 para	
uma	 cidade	 de	 dimensão	 europeia	
como	é	Bordéus.	E	possibilitaria	aos	

oPinião

5618 com comboio Sud Express em Mato Miranda, Dezembro de 2011

Comboio Sud-Express para Paris, Pampilhosa em Maio de 2008

Ricardo Quinas

Ricardo Ferreira

passageiros	 muito	 mais	 destinos	
acessíveis	 com	 um	 único	 transbor-
do.	De	Bordéus,	os	passageiros	po-
dem,	 com	 um	 único	 transbordo,	 ir	
para	Paris,	Nantes,	Tours,	Clermont	
Ferrand,	Marselha,	Toulouse	e	Lyon.	
Ficando	em	Hendaye,	 apenas	está	
assegurada	ligação	a	Paris	e	a	Tou-
louse,	com	um	único	 transbordo.	E	
seria	possível	sair	de	Lisboa	à	hora	
de	jantar,	e	chegar	a	Bordéus	à	hora	
de	 almoço...	 parecendo	 que	 não,	
não	é	assim	 tão	mau	como	 isso,	e	
poderia	permitir	uma	solução	de	reu-
nião	do	Sud	Express	e	Lusitânia	até	
Valladolid,	caso	o	Ramal	de	Cáceres	
venha	a	encerrar.

Esta	possibilidade	mitigaria	tam-
bém	 os	 nefastos	 efeitos	 da	 altera-

ção	do	canal	horário	que	se	avizinha	
com	o	previsível	fecho	do	Ramal	de	
Cáceres	 –	 o	 actual	 permite	 corres-
pondência	com	o	TGV	matinal	Hen-
daye	-	Paris.	Em	Bordéus	há	muito	
mais	comboios	para	Paris,	pelo	que	
a	necessidade	de	chegar	 lá	a	uma	
determinada	 hora	 é	 menor	 do	 que	
a	 que	 existe	 em	 Hendaye,	 onde	 a	
oferta	de	comboios	para	Paris	é	mui-
to	mais	reduzida.

Infelizmente,	 as	 relações	 entre	
CP	 e	 Renfe	 parecem	 deteriorar-se	
sempre	mais	um	pouco,	e	não	pare-
ce	muito	provável	que	venham	a	es-
tudar	de	forma	integrada	a	questão	
dos	serviços	internacionais	entre	os	
dois	países.	
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A caminho de York
Na	manhã	da	 capital	 escocesa,	

enquanto	 me	 dirijo	 para	 a	 estação	
de	comboios,	o	nevoeiro	recorda-me	
uma	 viagem	 de	 há	 uns	 anos.	 Em	
2008,	 numa	 das	 raras	 viagens	 por	
via	 rodoviária	que	fiz	no	Reino	Uni-
do,	fui	de	Bristol	a	Edimburgo.	Gran-
de	parte	da	viagem	foi	feita	em	estra-
das	com	uma	via	em	cada	sentido.	
Entre	Newcastle,	a	maior	cidade	do	
norte	 de	 Inglaterra,	 e	 Edimburgo	 o	
nevoeiro	era	cerrado.	Esse	troço	da	
viagem	terá	demorado	mais	de	duas	
horas	a	fazer.

Ultrapassado	 o	 nevoeiro	 e	 che-
gado	à	estação	de	Waverley,	apanho	
o	comboio	das	06h55	entre	Edimbur-
go-Waverley	e	Londres-King's	Cross,	
que	arranca	no	horário.	Relembro	a	
primeira	 vez	 que	 fiz,	 no	 sentido	 in-
verso,	 a	 viagem	 entre	 Edimburgo	
e	 York:	 em	 Agosto	 de	 2005,	 parti	

de	York	 para	 Edimburgo,	 com	 uma	
breve	 paragem	 em	Durham.	Na	 ci-
dade	muralhada	de	York,	a	atração	
principal	 foi	o	National	Railway	Mu-
seum	 (NRM).	Hoje,	 dia	4	de	 Junho	
de	2012,	o	destino	é	o	mesmo	ape-
sar	de	 ter	 um	objectivo	diferente:	 o	
Railfest	2012.

Cumprido	 o	 horário,	 chego	 a	
York	às	9h27	e	a	caminhada	da	esta-
ção	até	ao	museu	é	curta.	Chego	ao	
NRM	cinco	minutos	após	a	abertura	
e	 já	não	estou	sozinho:	 já	é	grande	
a	quantidade	de	aficionados	presen-
tes.	A	primeira	nota	digna	de	registo	
vai	 exactamente	 para	 o	 público	 da	
Railfest	 e	 respectivo	 espectro	 de	
idades.	Há	tantos	carrinhos	de	bebé	
e	 crianças	 em	 constante	 correria	
(para	quem	há	actividades	específi-
cas)	como	bengalas	de	 idosos	com	
dificuldades	de	locomoção.	O	evento	
tem	um	cariz	marcadamente	familiar,	
sem	limite	de	 idades,	sendo	 inúme-

ras	as	famílias	em	conjunto	a	andar	
de	comboio	ou	a	entrar	para	uma	lo-
comotiva.

As histórias
Ao	entrar	no	recinto,	todo	ele	ao	

ar	livre	(à	excepção	de	três	tendas),	
a	primeira	aventura	passa	por	andar	
num	 comboio	 a	 vapor.	 Isto	 porque	
afirmar	 que	 o	 festival	 vive	 da	 pre-
sença	 das	 locomotivas	 e	 comboios	
é	muito	 redutor.	 Em	 primeiro	 lugar,	
o	 número	 de	 locomotivas	 é	 surpre-
endente,	 assim	como	é	a	 extensão	
do	 recinto	 (foram	 sete	 horas	 de	 vi-
sita).	Em	segundo	lugar,	as	locomo-
tivas	 não	 estão	 expostas	 como	 se	
estivéssemos	 num	 museu	 (apesar	
de	 tal	 ser	 verdade).	De	 facto,	 exis-
tem,	 salvo	 erro,	 seis	 comboios	 em	
circulação,	ainda	que	em	distâncias	
muito	curtas.	Tive	o	prazer	de	andar	
num	 comboio	 puxado	 pela	 City of 

railfesT 2012 
Daniel Torres Gonçalves 

Daniel Torres Gonçalves 
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Truro,	 uma	 locomotiva	 da	 casa,	 do	
NRM,	de	1903,	que,	em	9	de	Maio	
de	 1904,	 ultrapassou	 a	 velocidade	
de	100	milhas	por	hora	(160	km/h	–	
para	muitos,	foi	a	primeira	a	conse-
guir	tal	feito).

A	 fuga	do	paradigma	de	museu	
aplica-se,	também,	às	máquinas	pa-
radas.	O	objectivo	nunca	passa	por	
olhar	de	longe	para	as	locomotivas.	
Podemos	 (quase)	 sempre	 entrar	
nas	 locomotivas,	observar	o	 interior	
e	 questionar	 sobre	 o	 seu	 funciona-
mento	 ou	 a	 sua	 história.	 Em	 cada	
máquina	está	presente	um	voluntá-
rio	para	dar	explicações.	Há	os	que	
aguardam	 alguma	 pergunta,	 mas	
também	 aqueles	 que	 anseiam	 por	
contar	a	sua	história.

A	meio	da	visita	observo	uma	lo-
comotiva	 que	 não	me	 desperta	 es-
pecial	interesse.	Depois	de	aguardar	
na	fila	(entrávamos	três	de	cada	vez)	
deparei-me	com	um	jovem	uns	anos	
mais	novo	do	que	eu,	com	cabelo	à	
frente	dos	olhos,	unhas	pintadas	de	
preto	 e	 dois	piercings por	 baixo	 do	
lábio.	O	respeito	por	aquela	locomo-
tiva	 foi	 ganho	 quando	 o	 voluntário	
explicou	que	fazia	parte	do	grupo	de	
voluntários	do	NRM	que	há	quatros	
anos	 estão	 a	 recuperar	 a	 locomoti-
va	 a	 diesel	 55002,	 de	 1962.	 Estão	
a	cerca	de	meio	ano	e	a	4.000£	de	
colocar	aquela	locomotiva	em	circu-
lação.	Inspirador.

De	outros	valores	falamos,	quan-
do	 entramos	 na	 Cheltenham,	 que	
está	com	a	máquina	a	vapor	ligada,	
cujo	aparato,	que	mistura	fumo,	ba-
rulho	 e	 vibração,	 nos	 apaixona	 de	
rompante.	 Esta	 é	 a	 primeira	 apari-
ção	em	público	com	o	motor	 ligado	
em	trinta	anos!	Esteve	em	reparação	
durante	dezoito	meses,	com	o	custo	
de	40.000£,	ficou	pronta	para	o	Rail-
fest	e	daqui	irá	para	a	linha	turística	
de	Mid-Hants,	onde	estará	nos	próxi-
mos	dez	anos.

A	 locomotiva	em	funcionamento	
que	mais	 impressiona	é	a	Sir Nigel 
Gresley.	 Construída	 em	 1937,	 esta	
LNER	'A4'	ainda	hoje	circula	frequen-
temente.	A	locomotiva	estava	com	o	
motor	 a	 vapor	 em	 funcionamento,	
apesar	de	imobilizada,	e	assim	fica-
ria	até	ao	final	do	Railfest.	Segundo	
o	 voluntário	 desta	 máquina,	 tal	 é	
mais	aconselhável	para	o	motor	do	
que	ligar	e	desliga-la	diariamente.

Do	 mesmo	 modelo,	 e	 também	
muito	 apelativa,	 apresenta-se	 a	
Mallard,	 de	 1938,	 ano	 em	 que	 ob-
teve	o	 recorde	de	velocidade	máxi-
ma	 atingida	 por	 uma	 locomotiva	 a	
vapor,	 ainda	 detida	 hoje:	 126	 mph	

Entrada do National Railway Museum

Vagão de transporte de biomassa                                                               

Locomotiva Prairie Tank                                                        
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(202	km/h).	A	nota	informativa,	junto	
à	máquina,	revela	um	pormenor	deli-
cioso:	após	atingir	a	dita	velocidade,	
a	Mallard foi	levada	para	as	oficinas,	
porque	ficou	parcialmente	destruída	
com	a	violência	da	velocidade.

Ainda	assim,	a	 locomotiva	mais	
bonita,	 que	 muitos	 conhecerão	 por	
foto,	é	a	Duchess of Hamilton.	A	lo-
comotiva	é	linda	e,	ao	vivo,	é	ainda	
mais	 imponente.	 A	 locomotiva	 é	 a	
jóia	do	NRM	e	não	perde	o	protago-
nismo,	mesmo	durante	o	Railfest.

O	 encontro	 mais	 esperado	 foi	
com	a	Flying Scotsman.	É	a	locomo-
tiva	mais	acarinhada	pelo	público	e	
pelo	NRM.	A	 curiosidade	 era	 ainda	
maior	porque	já	em	2006	havia	visto	
a	máquina.	Porém,	nessa	altura	ela	
estava	desmontada	e	em	reconstru-
ção	nas	oficinas	do	NRM,	que	eram	
visitáveis.	 Foi	 assim	 uma	 agradá-
vel	 surpresa.	 Espero	 voltar	 a	 ver	 a	
Flying Scotsman,	mas	agora	com	o	
vapor	a	sair	da	chaminé.

Fica	 muito	 por	 contar,	 como	 a	
história	 da	 Prairie Tank,	 proprieda-
de	de	um	particular	que,	entre	2007	
e	2009,	andou	com	a	 locomotiva,	a	
vapor,	 pela	 Polónia,	 Eslováquia	 e	
Hungria	e	chegou	a	puxar	comboios	
de	 serviços	 regulares;	 ou	a	 história	
da	Castle Donington,	que	foi	a	última	
locomotiva	 a	 vapor	 a	 prestar	 servi-
ço	 comercial	 na	 indústria	 britânica,	
quando	 em	 1990	 teve	 de	 substituir	
uma	 locomotiva	 que	 teve	 um	 aci-
dente;	ou	a	história	da	Bahamas,	a	
última	 locomotiva	 a	 vapor	 alterada,	
quando	 foi	 colocada	 uma	 segunda	
chaminé	para	melhorar	a	sua	capa-
cidade,	objectivo	que	nunca	se	com-
provou.	 Ficam	 por	 contar	 as	 lições	
sobre	o	funcionamento	de	máquinas	
a	vapor	e	suas	medidas	de	seguran-
ça,	o	limpa-neves	ferroviário,	o	com-
boio	à	vela…

As actividades
Os	 espaços	 para	 os	 interessa-

dos	 na	 ferrovia	 são	 abundantes	 no	
Railfest.	 Há	 uma	 tenda	 exclusiva	
para	o	modelismo,	 este	 que	apare-
ce,	 ainda	 assim,	 espalhado	 pelas	
outras	 duas	 tendas.	 Uma	 destas	 é	
destinada	às	entidades	de	interesse	
para	 a	 ferrovia.	 Aqui	 encontram-se	
empresas	do	sector	 ferroviário	e	do	
sector	 do	 turismo	 ferroviário,	 asso-
ciações	 de	 protecção	 de	 linhas,	 de	
locomotivas,	etc.	Além	disso,	houve	
espectáculos	 de	 magia,	 música	 e	
projecção	de	filmes.

A	última	tenda	é	destinada	à	ven-

Entrada no recinto com City of Truro ao centro

Alguns veículos museológicos

Pintor no interior de um comboio                                               
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da	de	produtos.	O	modelismo,	para	
todos	 os	 tamanhos	 e	 bolsos,	 tem	
clara	 primazia.	 Também	 os	 livros,	
sector	que	me	interessa	mais,	estão	
bem	 representados	 –	 atrevo-me	 a	
dizer	que	cada	 linha	britânica,	exis-
tente	 ou	 finda,	 tem	 mais	 bibliogra-
fia	disponível	do	que	qualquer	uma	
portuguesa.	 Depois,	 um	 sector	 que	
não	esperava	ver	com	tanta	oferta	é	
o	de	vídeo.	Os	stands	não	são	mui-
tos,	 mas	 os	 títulos	 disponíveis	 são	
mais	do	que	se	pode	imaginar:	é-nos	
entregue	um	catálogo	que	apresenta	
2.000	(!)	DVD’s.	Por	fim,	a	memora-
bilia	 também	 tem	 representação	 e,	
com	uma	única	modesta	banca,	 os	
simuladores	 virtuais	 também	 dizem	
presente.

De regresso
Frisei,	 no	 espírito	 do	 Railfest,	

essencialmente	 as	 locomotivas	 a	
vapor,	 pela	 curiosidade	 que	 susci-
tam.	Mas	 o	 evento	 é	 tanto	 sobre	 o	
passado	como	sobre	o	futuro.	E	não	
me	refiro	só	ao	vagão	de	transporte	
de	 biomassa	 de	 2011,	 ou	 à	máqui-
na	 de	 reparação	 de	 carris	 de	 2012	
(máquinas	mais	 recentes	 em	 exibi-
ção,	a	par	dos	belos	comboios	Class	
380,	de	2011,	que	estão	ao	serviço	
da	ScotRail).	Refiro-me,	ainda,	à	dis-
cussão	que	se	ouve,	que	se	sente,	
sobre	a	locomotiva	que	está	esque-
cida,	a	linha	que	tem	de	ser	requali-
ficada,	o	troço	que	pode	ser	explora-
do	 turisticamente.	Aqui,	 respeita-se	

Aspecto do interior da tenda de modelistas 

o	passado	e	discute-se	o	 futuro.	E,	
aqui	 estamos	 perante	 (maioritaria-
mente)	a	chamada	“sociedade	civil”.	
Quanto	ao	poder	político,	a	verdade	
é	que	coloca	em	cima	da	mesa	mais	
depressa	 a	 ligação	 em	 alta	 veloci-
dade	 Londres-Edimburgo	 do	 que	
qualquer	ligação	por	auto-estrada.	E	
estamos	a	falar	de	uma	ligação	fer-
roviária	que,	actualmente,	dura	cer-
ca	de	4h45	contra	as	quase	7h	pela	
rede	viária.	Entretanto,	estou	quase	
de	volta	a	Edimburgo.	

Ao	paramos	na	estação	de	New-
castle,	percebo	que	o	dia	de	relaxe	
está	a	chegar	ao	fim:	mais	uma	es-
tação	e	estaremos	de	volta	a	Edim-

burgo.	Penso	em	trabalho	e	ocorre-
-me	o	sentimento	de	pena	que	tenho	
por	 não	 conseguir	 usar,	 em	 Portu-
gal,	tanto	o	comboio	como	gostaria.	
Lembro,	por	exemplo,	a	viagem	que	
faço	semanalmente	entre	o	Porto	e	
Felgueiras,	necessariamente	de	car-
ro	e	com	hipótese	de	escolher	entre	
efectuar	 o	 percurso	 por	 três	 trajec-
tos,	 parcialmente,	 diferentes	 total-
mente	 por	 auto-estradas,	 utilizando	
(no	 total	 dos	 três	 percursos)	 sete	
auto-estradas	 diferentes	 (A3,	 A4,	
A41,	A42,	A7,	A11).	 Bem	 pensado:	
de	certeza	que	é	para	se	conseguir	
fugir	ao	nevoeiro…

Aspecto do interior da tenda das entidades          
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As UDD’s 0604 e 
0617 na sua última 
viagem, para descanso 
absoluto.

Pedro Almeida

Rui Elias Maltez

Depois de terem entrado ao serviço no final 
dos anos 70, estas automotoras vieram au-

mentar e melhorar em muito o nosso parque de 
automotoras diesel. Na altura, foram um must. 
Refiro-me em especial à série 0600, porque a 
mais curta série 0650, já de finais dos anos 80, 
poderia ter merecido um outro cuidado no equi-
pamento, nomeadamente em coisas mais básicas 
como ar condicionado e uma melhor motoriza-
ção, numa altura em que era ponto assente a jun-
ção de um reboque.
Garantiram, sobretudo, serviços na Linha do Al-
garve, na Linha do Douro e Minho, no Oeste, e 
na ligação Barreiro-Praias do Sado. Consta que 
chegaram a fazer testes no já extinto Ramal da 
Lousã e, aparentemente, apenas a malha ferrovi-
ária do Alentejo não as conheceram.
Nunca mereceram um programa de moderniza-
ção, e por isso caíram de envelhecidas, mas não 
de velhas. Nunca tiveram direito ar condiciona-
do, ou a um motor Cummins, nem sequer de plas-
tificações que lhes permitissem disfarçar a idade.
Por isso, mantinham até hoje um ar que alguns 
poderiam considerar arcaico, ao apresentarem 
um design fiel às origens do material português, 
primas das UTE 2000, 2100 e 2200, das UDD 
0400, enfim, todas ligadas pelo aço inoxidável, 
de cuja tecnologia tivemos a licença, por parte da 
The Budd Company, empresa de Filadélfia, para 
utilizar.

Muito mal tratadas, mas as últimas de via larga 
onde ainda se podia viajar de janela aberta. Com 
a motorização desgastada, por nunca ter sido 
substituída, e sobrecarregada com a introdução 
do reboque, chegaram ao fim dos seus dias, numa 
altura em que sobrevivem as mais velhas, mas 
entretanto renovadas Allan 0350 e as UDD 0450, 
e ainda com o recurso às 592, alugadas à RENFE 
por um período que termina já em 2016.
Chegaram ao fim. Tiveram uma vida não muito 
longa, mas sempre a andar.
E neste local que a fotografia mostra, datada de 
1 de Junho de 2012, acabou a vida das UDD, 
que depois foram UTD, e finalmente UDD 
0600/0650, aquando dos seus últimos anos. Esta 
foi a sua última circulação comercial. Uns dias 
antes tinham saído num Regional de Vila Real de 
Santo António para Faro e depois em marcha de 
Faro para Lisboa-Santa Apolónia. Daí, partiram, 
garantido um serviço Regional, para o Entronca-
mento. 
Deste cais, presumo, terá feito manobra para 
encostar algures, numa das muitas linhas dessa 
estação. Pelo menos, chegou ao fim da vida a tra-
balhar, realizando um Regional, e com as luzes 
acesas… e em bom estado de marcha.
Que descansem em paz agora.
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Situa-se,	 tal	como	o	nome	 indica,	
junto	 da	estação	de	Loulé-Praia	 de	
Quarteira,	 junto	 do	Pk	 324.2	 da	 Li-
nha	do	Algarve.	Conta	com	uma	ca-
pacidade	 de	 17.000	 m2,	 possuindo	
três	 linhas	no	seu	 interior:	duas	de-
las	com	200	metros	de	comprimento	
e	a	 restante	com	400	metros.	Exis-
te	ainda	um	pórtico	que	suporta	40	
toneladas	e	um	armazém	com	uma	
área	útil	de	400	m2.	
O	terminal	não	se	encontra	electri-

ficado,	mas	por	norma	são	as	 loco-
motivas	eléctricas	(que	normalmente	
fazem	os	comboios)	que	manobram	
a	 composição	 para	 as	 diferentes	
linhas.	 Em	 tempos,	 os	 comboios	
eram	efectuados	com	material	a	die-
sel;	chegou,	 inclusivé,	a	existir	uma	
locomotiva	da	série	1400,	que	mano-
brava	as	composições	e	efectuava	o	
transporte	de	cimento	para	Vila	Real	
de	Santo	António.	Com	o	fim	deste	

serviço,	 e	 num	plano	de	 contenção	
de	 custos,	 deixou	 de	 ser	 utilizado	
material	a	diesel	e	a	tracção	passou	
a	ser	assegurada	pelas	locomotivas	
4700’s	e	5600’s.	Na	linha	de	descar-
ga	de	areia,	é	por	vezes	possivel	ob-
servar	a	movimentação	dos	vagões	
com	recurso	a	uma	retroescavadora.
Em	termos	de	mercadorias	realça-

mos:
*	O	 jet	 fuel	destinado	ao	aeropor-

to	de	Faro,	e	que,	após	a	chegada	
a	Loulé,	segue	viagem	via	rodoviária	
até	ao	seu	destino	final.	O	comboio	
do	tet	fuel	é	proveniente	de	Sines	e	
circula,	normalmente,	durante	a	noi-
te,	tirando	raras	excepções	em	que	a	
necessidade	de	fornecer	mais	com-
bustível	ao	aeroporto,	leva	a	que	se	
tenha	 de	 efectuar	 alguns	 comboios	
durante	 o	 dia,	 como	 foi	 referido	 na	
Trainspotter	de	Agosto	de	2010.	
*	A	areia,	que,	normalmente,	é	pro-

veniente	dos	Riachos	e	do	 terminal	
da	 Somincor.	 Consoante	 as	 neces-
sidades,	 existem	 mais	 ou	 menos	
comboios,	porém,	hoje	em	dia,	ape-
nas	o	mercadorias	62891	continua	a	
ser	diário.	Existe	ainda	o	tráfego	de	
cimento	 ensacado,	 com	 destino	 a	
Vila	Real	de	Santo	António,	e	prove-
niente	 frequentemente	 de	Alhandra	
ou	 Martingança,	 seguindo	 depois	
por	camião.	Esporadicamente	existe	
ainda	 algum	movimento	 de	 vagões	
com	produtos	cerâmicos	da	zona	do	
Louriçal.
Em	 termos	 de	 cargas,	 o	 terminal	

resume-se	ao	escasso	transporte	de	
pedra,	que	circula	por	norma	em	va-
gões	plataforma.

O Terminal de Mercadorias de Loulé é o primeiro destaque desta nova rubrica, que, a partir deste mês, 
pretende viajar pelos ramais de mercadorias existentes no país.

tErminal dE 
mErCadorias dE loulé

Pedro André

José Sousa

Fontes:
Fórum Portugal Ferroviário
http://www.cpcarga.pt

  Terminal de mercadorias de Loulé - movimentação das cisternas do jet fuel. 
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A	ideia	surgiu	quando	dois	entu-
siastas	por	modelismo	ferroviário	se	
encontraram	numa	 loja	de	modelis-
mo	no	Porto	e	ficou	definida	algum	
tempo	 depois	 (curiosamente	 noutro	
local	 ligado	 ao	 modelismo	 ferrovi-
ário,	 umas	 “oficinas”	 onde	 se	 repa-
ram,	alteram	e	constroem	comboios	
de	todas	as	escalas	e	marcas	e	ou-
tros	artigos	ligados	ao	modelismo).

A	escolha	pela	opção	de	“módu-
los”	deveu-se	à	possibilidade	de	jun-
tar	o	útil	ao	agradável,	pois	permitia	
a	troca	de	experiências	e	a	possibi-
lidade	de	mostrar	e	circular	o	nosso	

material	 circulante	 num	 layout	 de	
grande	tamanho.

Assim,	 foi	 combinado	 um	 en-
contro	 para	 se	 discutir	 e	 assentar	
ideias	sobre	o	assunto.	Seria	preciso	
definir	qual	a	norma	a	utilizar,	como	
construir,	que	módulos	fazer	e	sobre	
que	tema	os	construir.

O	 primeiro	 encontro	 realizou-se	
no	dia	8	de	Janeiro	de	2011,	numa	
casa	 no	 Porto.	 Neste	 encontro	 fi-
cou	 decidido	 que	 se	 utilizariam	 as	
normas	 Maquetren	 para	 via	 dupla,	
e	 que	 os	módulos	 seriam	 construí-
dos	 tendo	 como	 inspiração	a	Linha	

do	 Douro.	 Ficou,	 ainda,	 decidida	
a	 data	 do	 próximo	 encontro	 e	 que,	
neste	 novo	 encontro,	 contaríamos	
com	a	apresentação	já	de	uma	caixa	
ou	materiais	para	a	construção	das	
mesmas.			

No	segundo	encontro,	a	5	de	Fe-
vereiro,	 foram	 apresentados	 os	 se-
guintes	módulos:	 pontão	Quinta	 da	
Malta	de	Jorge	Osório	e	a	caixa	de	
Jorge	Seia.

Entretanto,	debatemos	 todas	as	
dificuldades	surgidas	ao	construir	 a	
caixa	(módulo):	como	adquirir	a	ma-
deira,	 como	 colar	 a	 cortiça	 e	 como	

O projecto dos “Módulos da Malta do Porto (e não só)” surgiu em meados de Dezembro de 2010 com o 
objectivo de juntar alguns amigos com o gosto por comboios.

módulos da malTa do 
PorTo (e não só)

Jorge Osório

Jorge Osório

Encontro dos “Módulos da Malta do Porto”, 05 de Junho de 2011 
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colocar	as	vias,	entre	outras.	
Ficou	ainda	decidido	que	se	iria	

divulgar	em	fóruns	toda	a	documen-
tação	 necessária	 para	 ajudar	 na	
construção	dos	módulos	bem	como	
as	normas	Maquetren	 (via	dupla)	e	
várias	 ligações	 elucidativas	 acerca	
do	assunto.	Também	ficou	decidido	
realizar	 uma	 cércea	 e	 um	 módulo	
padrão,	para	ser	mais	fácil	a	coloca-
ção	das	vias	segundo	as	normas.

E	 assim,	 foram	 sendo	 progra-
mando	os	sucessivos	encontros,	até	
que,	no	final	do	terceiro	encontro	se	
percebeu	 que	 o	 local	 do	 encontro	
não	 poderia	 ser	 o	 inicial	 (o	 espaço	
era	já	pequeno	para	os	módulos	en-
tretanto	construídos).	Graças	à	cola-
boração	de	um	dos	participantes,	o	
local	 dos	encontros foi	 nesta	altura	
alterado	para	o	Clube	de	Caçadores	

do	Porto,	em	Gondomar.
No	dia	4	de	Dezembro	de	2011	

foi	 possível	 organizar	 um	 encontro	
onde	 esteve	 presente	 um	 conjunto	
de	 doze	 módulos	 (quatro	 curvos	 e	
oito	 rectos)	 e	 pela	 primeira	 vez	 foi	
possível	fechar	a	maquete	(formou-
-se	 uma	 oval)	 e	 também,	 pela	 pri-
meira	 vez,	 os	 comboios	 circularam	
nos	ambos	os	sentidos	(antes	havia	
um	módulo	de	inversão	para	inverter	
o	sentido	dos	comboios,	que	assim	
circulavam	em	ambas	as	vias).

Depois	do	sucesso	deste	encon-
tro,	e	do	seguinte	no	dia	28	de	Janei-
ro	 de	 2012,	 foi	 perceptível	 que	 era	
necessário	uma	estação	com	várias	
vias	para	se	poder	colocar	e	 retirar	
o	material	 circulante	 com	maior	 fa-
cilidade	 e	 comodidade.	 Surgiu,	 en-
tão,	 um	conjunto	de	 cinco	módulos	

Pontão Quinta da Malta de Jorge Osório

Caixa de Jorge Seia

em	fase	de	acabamento,	com	várias	
linhas	 de	 resguardo	 para	 composi-
ções.

	A	ideia	de	fazer	uma	exposição	
aberta	ao	público	e	num	local	ligado	
ao	meio	ferroviário	surgiu	em	conse-
quência	do	crescimento	do	projecto.

O	 local	eleito	para	o	efeito	 foi	o	
Museu	 de	 Lousado	 (quer	 pela	 sua	
localização,	 quer	 pelo	 apoio	 dado	
pelo	Museu).	Após	o	primeiro	encon-
tro	neste	 local	 (o	décimo	do	grupo),	
e	fruto	da	boa	aceitação	do	público,	
o	 Museu	 demonstrou	 interesse	 na	
continuação	deste	tipo	de	evento.		O	
Museu	nunca	antes	tinha	tido	um	nú-
mero	de	visitas	tão	elevado.	

Como	 tal,	 foi	 pedido	 que	 o	 en-
contro	se	repetisse	no	fim	de	semana	
seguinte.	

No	passado	dia	9	e	10	de	Junho	
realizou-se	mais	 um	 encontro.	 Esti-
veram	 outras	 áreas	 ligadas	 ao	Mo-
delismo	 Ferroviário	 como	 a	 LEGO/
PLUG,	 o	 Vapor	 Vivo/Ruben,	 a	 Nor-
brass	e	Sudexpress	e	 uma	 feira	 de	
trocas.

Próximos eventos:

20 e 21 de Julho	 -	 12º	 Encontro	
de	 Módulos	 Comboios	 do	 Porto	 no	
Museu	de	Lousado;
		
15 de Setembro até 15 de Outubro	
-	 125º	 Aniversário	 da	 Linha	 do	
Douro	a	Barca	d`	Alva	no	 fórum	de	
Ermesinde;

28 de Outubro	-		Comemoração	do	
dia	da	CP	no	Museu	de	Lousado.
	

Os participantes, por ordem 
alfabética:

Alcino	 Gonçalves,	 Álvaro	 Sousa,	
António	 Magalhães,	 Carlos	
Rodrigues,	 Fernando	 Casais,	 João	
Joaquim,	 Jorge	Osório,	 Jorge	 Seia,	
José	 Luis,	 Luis	 Pinto,	 Luis	 Santos,	
Miguel	 Afonso,	 Nuno	 Magalhães,	
Paulo	Casais.

http://moduloscomboiosnorte.wix.
com/site#



Construção dos módulos da 
estação

8º Encontro, fecho dos módulos 
em oval

Cércea e módulo padrão, 
realização de Jorge Osório

comboios miniaTura

10º Encontro de Módulos da Malta 
do Porto, 10 e 11 de Março 2012
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REVISTA FUNDIÇÃO

A	associação	 Barreiro Património 
Memória e Futuro	 lançou	 uma	

publicação	 sobre	 a	 preservação	 da	
história	 da	 cidade	 do	Barreiro.	Neste	
primeiro	número,	 e,	 em	 termos	 ferro-
viários,	podemos	destacar	o	artigo	“A	
Cultura	Ferroviária	no	Barreiro”,	entre	
outros		tantos	com	interesse.	É	de	sa-
lientar	 o	 aparecimento	 de	 uma	 nova	
revista	com	alguns	dos	temas	ligados	
ao	caminho-de-ferro	nacional.	
O	site	da	associação	onde	é	possivel	
aceder	online	à	publicação	é:

http://barreiroweb.com/movimento/

Para	quem	apresenta	interesse	
na	 temática	mineira	e	a	 rela-

ção	 com	 os	 caminhos-de-ferro,	
a	 Câmara	 Municipar	 de	 Mértola	
tem	para	venda	a	obra	“Minas	de	
S.	Domingos.	Génese.	Formação	
Social	 e	 Identidade	 Mineira”,	 da	
autoria	de	Helena	Alves	e	publica-
da	em	1997.	
Não	sendo	uma	publicação		dedi-
cada	exclusivamente	ao	caminho-
-de-ferro	 entre	 as	Minas	 de	 São	
Domingos	 e	 o	 Pomarão,	 tem	 no	
seu	 interior	 referências	 bastante	

interessantes	sobre	os	efeitos	da	
linha	 perante	 a	 sociedade	 da	 al-
tura	e	vem	ilustrado	com	algumas	
fotos	e	mapas	com	bastante	inte-
resse	para	quem	é	um	aficionado	
pela	história	ferroviária	mineira.

Para	mais	informações:

http://museus.cm-mertola.pt/
contactos.html

Já	se	encontra	à	venda	o	mais	
recente	número	da	publicação	

da	 Fundação Museu Nacional 
Ferroviário.	Como	destaques,	 te-
mos	 a	 inauguração	 da	 Linha	 da	
Beira	Alta	e	memórias	de	viagens	
em	 vapor	 em	 Portugal.	 Existem	
ainda	referências	a	comboios	em-
blemáticos	 existentes	 um	 pouco	
por	todo	o	mundo.

comboios em linha 
nº3

esTação Terminal
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