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Fevereiro	 foi	 um	 mês	 de	
contrastes	 no	 que	 à	 fer-
rovia	diz	respeito.	A	vaga	

de	 acidentes	 que	 assolou	 o	 país	
teve	 continuidade	 com	 o	 incidente	
na	passagem	de	nível	do	Cartaxo	e	
com	o	descarrilamento	na	Linha	de	
Cascais.	 Em	 oposição,	 voltaram	 a	
surgir	notícias	em	torno	da	Alta	Ve-
locidade	 e	 de	 novos	 investimentos	
com	impacto	na	ferrovia,	como	seja	
a	construção	de	um	terminal	de	con-
tentores	na	Trafaria	ou	o	reforço	na	
aposta	 da	 infra-estrutura	 da	 Mitsu-
bishi	no	Tramagal.	A	jornada	de	luta	
pela	situação	laboral	viveu	mais	um	
ponto	alto	com	o	dia	de	luto	ferrovi-
ário	e	tomou	posse	o	novo	conselho	
de	gerência	da	Comboios	de	Portu-
gal,	 E.P.E.,	 constituído	 por	 apenas	
quatro	elementos.	

Os	 movimentos	 de	 entusiastas	
da	ferrovia	fizeram-se	também	sentir	
pelas	diversas	actividades,	que	vão	
essencialmente	de	exposições	a	en-
contros	 de	modelismo.	 No	 panora-
ma	museológico,	 o	 anúncio	 de	 um	
número	recorde	de	visitantes,	supe-

rior	a	dez	mil,	no	núcleo	de	Lousado.	
Muitos	 assuntos	 e,	 ao	 mesmo	

tempo,	 muitas	 preocupações!	 Na	
conjuntura	actual,	o	valor	do	dinheiro	
tem	mais	importância	do	que	nunca.	
A	 sua	 escassez	 e	 necessidade	 de	
racionalização	 lançam	novos	 desa-
fios	ao	sector.	A	imprescindível	me-
lhoria	de	desempenho	do	sector	dos	
transportes	só	será	por	isso	atingida	
através	 de	 uma	 estratégia	 sólida,	
mas	ao	mesmo	tempo	simples,	que	
abranja	 todas	 as	 problemáticas	 e	
trace	um	rumo	a	médio-longo	prazo	
para	a	sua	resolução.	Não	pretendo	
nem	 ouso,	 uma	 vez	 que	 também	
não	 é	 o	 objectivo	 deste	 editorial,	
traçar	 estratégias.	No	 entanto,	 ten-
do	a	oportunidade	de,	pela	primeira	
vez,	 redigir	 este	 espaço,	 sinto-me	
quase	na	obrigação	de,	de	alguma	
forma,	contribuir	para	a	melhoria	de	
um	sector	que	em	maior	ou	menor	
incidência	 tem	 uma	 influência	 nas	
pessoas	e	no	país.

A	 perspectiva	 de	 novos	 inves-
timentos	 deverá	 ser	 equacionada	
com	 razoabilidade.	 Os	 fundos	 co-
munitários	 podem	 e	 devem	 incidir	
sobre	 outras	 intervenções,	 nomea-
damente	no	existente.	De	nada	nos	
servirá	uma	infra-estrutura	moderna	
se,	 num	 ponto	 fundamental,	 existir	
uma	debilidade	que	condicione	toda	

a	operação.	Actualmente	são	muitas	
as	 situações	 onde	 isto	 acontece	 e	
a	 maioria	 delas	 encontra-se	 iden-
tificada.	 Este	 parece-me	 um	 ponto	
fundamental	 onde	 as	 acções	 são	
necessárias.	

Da	 actualidade	 das	 notícias	 e	
das	opiniões	ao	conteúdo,	a	edição	
deste	mês	continua	a	desvendar	as	
obras	de	arte	da	Linha	do	Algarve	e	
materializa	um	regresso	ao	passado	
com	 experiências	 vividas	 a	 bordo	
de	comboios	em	trajectos	que	hoje	
já	não	existem,	comboios	 turísticos	
e	 decorrentes	 de	 passatempos,	
promovidos	pela	CP.	Em	 linha	com	
o	que	expressei	neste	editorial,	um	
artigo	 de	 opinião	 que	 manifesta	 a	
preocupação	 pelos	 acontecimentos	
recentes.	Espaço	ainda	para	artigos	
sobre	 o	 aparecimento	 do	 TGV	 low	
cost	e	modelismo.				

Cada	página	uma	estação	com	
importância	 diferente,	 função	 do	
critério	do	leitor.	Antes	de	desejar	a	
todos	 os	 leitores	 uma	 boa	 viagem	
pelas	 rúbricas	 desta	 edição,	 um	
agradecimento	 a	 todos	 os	 redacto-
res	 e	 colaboradores	 pelo	 empenho	
que	colocam	todos	os	meses	ao	ser-
viço	desta	iniciativa.	

Um	forte	abraço	a	todos	e,	votos	
de	uma	boa	viagem	pela	páginas	da	
Trainspotter	deste	mês!

Pedro Mêda

Pedro Mêda
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Primeiro IR da manhã com 
partida do Pocinho em 
direcção ao Porto, Vargelas 
em Agosto de 2012
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amonÍaco a todo o vapoR

O	tráfego	 de	 amoníaco	 que	atravessa	a	Linha	do	Les-
te	tem-se	apresentado	em	toda	a	
sua	 força	 nas	 últimas	 semanas.	
A	 CP	Carga	 vem	 desde	 o	 início	
de	 Fevereiro	 a	 operar	 entre	 três	
a	 quatro	 comboios	 por	 semana.	
Duas	dessas	 ligações	 têm	circu-
lado	nos	comboios	internacionais	
regulares	de	e	para	Badajoz	(se-
gundas	 e	 quintas),	 enquanto	 as	
restantes	circularam	em	ligações	
internacionais	especiais	 (normal-
mente	terças	e	sábados).	Duran-
te	 o	 mês	 de	 Março,	 estes	 com-
boios	à	 terça	e	ao	sábado	serão	
regulares.
A	 mercadoria	 procedente	 de	

Huelva	chega	a	Badajoz	a	cargo	
das	 locomotivas	 333.3	 e	 segue	
para	 o	 Entroncamento	 rebocada	
normalmente	 pelas	 locomotivas	
1900.	 A	 partir	 daí,	 pode	 seguir	
para	a	Quimigal	de	Alverca,	o	des-
tino	já	típico	destas	composições	
desde	que	se	tornaram	regulares	
em	2011	e	que,	normalmente,	re-
cebe	dois	comboios	por	semana,	
para	a	Quimigal	do	Barreiro,	que	
tem	 recebido	 uma	 composição,	
e	 para	 a	 Quimigal	 de	 Estarreja,	
que	 também	 tem	 recebido	 uma	
composição	 por	 semana.	 Cada	

composição	 carregada	 integra	
normalmente	dez	a	doze	vagões	
Zagkks,	completando	um	total	de	
960	toneladas.
O	 tráfego	 de	 amoníaco	 assu-

me	 assim	 uma	 tendência	 cres-
cente	nos	últimos	anos.	Nascido	
em	 Agosto	 de	 2010,	 conforme	
referimos	 na	 Trainspotter	 nº	 4,	
inicialmente	 direccionado	 para	
Estarreja	e	mais	tarde	para	Alver-
ca,	tornou-se	uma	imagem	típica	
ver	a	perigosa	mercadoria	a	rolar	
pelo	 norte	 do	Alentejo,	 uma	 vez	
por	 semana	 (com	 paragens	 em	
alguns	períodos).	Já	em	Outubro	
do	ano	passado	a	 frequência	 foi	
duplicada,	 mantendo-se	 o	 mes-
mo	 destino,	 Alverca.	 Apenas	 no	
passado	 mês	 de	 Fevereiro	 des-
poletaram	as	 composições	 rumo	
ao	Barreiro	e	novamente	para	Es-
tarreja.
O	 aumento	 desta	 mercadoria	

tem	 levado	 também	 à	 necessi-
dade	 pontual	 de	 reforçar	 a	 ca-
pacidade	 de	 tracção,	 quer	 seja	
utilizando	múltiplas	de	1900,	quer	
seja	realizando	algumas	ligações	
especiais,	 ambos	 com	 o	 objecti-
vo	 de	 escoar	 o	 tráfego	 de	 cere-
ais	que	partilha	os	mesmos	com-
boios.

João Lourenço

Nuno Magalhães

AuTOMOTORAs 9630 EM R2

A	frota	de	sete	automotoras	da	série	
9630	iniciou	recentemente	o	processo	
de	 revisão	 de	 nível	 2	 (R2),	 com	pra-
zo	de	execução	até	2014.	A	primeira	
unidade,	 a	 9635,	 encontra-se	 já	 em	
Contumil	desde	o	dia	22	de	Janeiro	e	
toda	a	restante	frota	vai	aguardar	pela	
sua	 vez.	As	 cinco	 rotações	 utilizadas	
actualmente	 nos	 Regionais	 da	 Linha	
do	 Vouga	 só	 possibilitam	 a	 ausência	
de	uma	unidade	durante	o	período	de	
revisão.
Esta	 revisão	 tem	 a	 finalidade	 de	

reconhecer	 o	 estado	 da	 caixa	 e	 dos	
sistemas	 mecânicos	 do	 material	 cir-
culante	 e	 é	 executada	 com	 base	 em	
quilómetros	percorridos.

MANuEL quEIRó é O 
NOVO PREsIDENTE DA CP

Foi	 finalmente	 confirmado	 o	 nome	
de	 Manuel	 Tomás	 Queiró	 como	 Pre-
sidente	 do	 conselho	 de	 gerência	 da	
CP	para	o	triénio	compreendido	entre	
2013	 e	 2015,	 após	 a	 saída	 de	 José	
Benoliel.	Manuel	Queiró,	ex-deputado	
do	CDS,	nunca	teve	ligado	aos	cami-
nhos-de-ferro	e	vai	enfrentar	um	man-
dato	 muito	 difícil	 na	 empresa,	 numa	
altura	de	fortes	cortes	no	sector,	com	
a	queda	acentuada	de	passageiros	e	
mercadorias,	e	de	complicados	confli-
tos	laborais.
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núcleo de lousado bate RecoRdes

O	Núcleo	 Museológico	 de	Lousado	 registou	 no	 ano	
de	 2012	 um	 recorde	 no	 número	
de	visitantes,	 tendo	superado	os	
dez	mil.	Desde	2006	que	não	se	
verificava	uma	afluência	 tão	ele-
vada	a	este	espaço.	Para	este	ob-
jectivo,	muito	contribuiu	a	gestão	
partilhada	entre	a	Fundação	Mu-
seu	Nacional	Ferroviário	 (FMNF)	
e	a	Câmara	Municipal	de	Fama-
licão.	A	mobilização	de	visitantes	
foi	 obtida	 através	 de	 iniciativas	
várias	das	quais	se	destacam	as	
“Viagens	no	Património	Cultural”,	

abrangendo	 as	 diversas	 escolas	
do	1.º	Ciclo	do	concelho,	acções	
culturais	diversas	e	os	encontros	
de	módulos	H0	que	ocorrem	uma	
vez	 por	mês.	 2013	 pretende	 ser	
um	 ano	 de	 reforço	 da	 colabora-
ção	e	promoção	destas	activida-
des.	O	mês	de	Janeiro	deixa	boas	
perspectivas	para	o	cumprimento	
e	 melhoramento	 destes	 objecti-
vos,	uma	vez	que	o	número	de	vi-
sitantes	 foi	superior	ao	registado	
em	igual	período	no	ano	de	2012.

Fonte:	Correio	do	Minho

MADRID à DIsTâNCIA 
DE 24 EuROs

A	 CP	 disponibilizou	 tarifas	 mais	
baixas	para	os	serviços	Internacionais	
–	Lusitânia	Comboio	Hotel	e	Sud-Ex-
press	–	a	partir	 do	passado	dia	8	de	
Fevereiro.	 Assim,	 entraram	 em	 vigor	
as	 tarifas	 Promo	 e	 Promo	 +,	 tarifas	
dinâmicas	em	função	do	dia,	que	ofe-
recem	 respectivamente	 60	 e	 55%	de	
desconto	sobre	o	preço	base.

A	tarifa	Promo	não	é	reembolsável	
e	coloca	uma	viagem	para	Madrid	na	
classe	Turista	 (lugar	 sentado)	 à	 “dis-
tância”	de	24,20	€	e	a	partir	de	33,60	€	
na	classe	Cama	Turista	(compartimen-
to	 para	 4	 pessoas).	 Recorde-se,	 por	
exemplo,	 que	 uma	 viagem	 para	 Ma-
drid	custa	60,50	€	em	classe	Turista,	
segundo	o	preço	base.	Para	Hendaye,	
a	 viagem	 custa	 respectivamente	 em	
27,60	€	ou	em	37,60	€.	

A	tarifa	Promo	+	possibilita	um	re-
embolso	de	30%	sobre	o	valor	do	bi-
lhete	e	fixa	a	viagem	para	Madrid	em	
27,20	 €	 em	 classe	Turista	 e	 37,80	 €	
em	 classe	 Cama	 Turista.	 O	 Sud-Ex-
press	para	Hendaye	não	ultrapassa	os	
31,40€	em	Turista	e	42,30€	em	Cama	
Turista.

A	aquisição	destes	bilhetes	apenas	
está	disponível	via	internet,	a	partir	do	
site	 da	Renfe.	Mais	 informações	 em:	
www.cp.pt.	Para	publicitar,	a	CP	deco-
rou	a	locomotiva	5618	com	publicida-
de	alusiva	a	estes	preços	nas	ligações	
internacionais.

Pedro Almeida

Pedro Mêda

Pedro Mêda

Pedro Mêda
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O	 início	 desde	 ano	 de	 2013	
continua	 a	 revelar-se	 atribulado	
no	 que	 se	 refere	 ao	 panorama	
ferroviário,	em	particular	em	Por-
tugal.	 O	 dia	 8	 de	 Fevereiro	 de	
2013	foi	mais	um	dia	negro	para	o	
transporte	ferroviário,	com	a	ocor-
rência	 de	 dois	 descarrilamentos	
no	 espaço	de	minutos,	 na	 Linha	
de	Cascais.	A	nota	positiva,	uma	
vez	mais,	vai	para	a	 inexistência	
de	quaisquer	vítimas.
Sexta-feira,	 manhã	 do	 dia	 8	

de	Fevereiro;	 para	muitos,	 era	o	
início	 de	 mais	 um	 dia	 de	 traba-
lho.	Pouco	passava	das	8	horas,	
quando	um	comboio	urbano	a	cir-
cular	no	sentido	Oeiras	–	Cais	do	
Sodré	teve	problemas	num	bogie	
e	foi	obrigado	a	parar	durante	al-
guns	minutos	em	Paço	de	Arcos.	
O	bogie	encontrava-se	com	as	ro-
das	bloqueadas	e	decidiu-se,	en-
tretanto,	prosseguir	a	marcha	em	
regime	de	marcha	à	vista	com	ele	
nesse	 estado.	 Nos	 regulamen-
tos	não	é	permitida	a	marcha	de	

comboios	com	rodas	bloqueadas.
Sem	 ninguém	 se	 aperceber,	

a	via	 terá	sido	 fortemente	danifi-
cada,	 quando	 à	 sua	 retaguarda	
circulava	 outro	 comboio	 urbano	
no	 mesmo	 sentido.	 Eram	 8h26	
quando,	 pouco	 antes	 de	 chegar	
a	Caxias	e	à	passagem	de	uma	
agulha,	 esta	 composição	 à	 re-
taguarda	 descarrila	 a	 baixa	 ve-
locidade	 (10	 ou	 20	 km/h	 porque	
vinha	a	cantonar),	devido	ao	es-
tado	em	que	o	comboio	da	frente	
deixou	a	via.
Poucos	 minutos	 depois,	 mais	

exactamente	 às	 8h31,	 também	
a	 composição	 da	 dianteira,	 que	
teve	o	problema	no	bogie,	veio	a	
descarrilar	 em	Algés	a	baixa	 ve-
locidade.
Os	 passageiros	 saíram	 dos	

comboios	 pelo	 próprio	 pé	 até	 á	
estação	mais	próxima.	A	linha	foi	
imediatamente	 cortada	 em	 am-
bos	 os	 sentidos	 e	 a	 mobilidade	
dos	 passageiros	 foi	 assegurada	
por	 transbordo	 rodoviário	 entre	
Oeiras	 e	Algés.	A	 circulação	 por	
uma	das	 vias	 foi	 retomada	após	
às	 15	 horas	 do	 mesmo	 dia,	 en-
quanto	a	segunda	via	só	 reabriu	
na	manhã	do	dia	seguinte.
Estes	 incidentes	 vieram	 refor-

çar	os	problemas	que	a	CP	atra-
vessa	 diariamente	 na	 operação	
na	 Linha	 de	 Cascais.	 As	 unida-
des	 encontram-se	 envelhecidas	
e	têm	elevados	custos	de	manu-
tenção.	 Sucedem-se	 inúmeras	
avarias	 que	 frequentemente	 dei-
xam	o	parque	de	tracção	incapaz	
de	 assegurar	 todas	 as	 ligações,	
ou	 com	 circulações	 reduzidas	 a	
apenas	uma	UTE	3150	ou	a	uma	
UQE	3250,	 ao	 invés	 da	 habitual	
formação	UQE+UTE.
A	 infraestrutura	neste	eixo	 tão	

importante	 continua	 também	 à	
espera	da	merecida	 intervenção.	
Recorde-se,	 por	 exemplo,	 do	
choque	 de	 comboios	 na	mesma	
linha	ainda	no	ano	passado.

acidente em oeiRasbReves

REsuLTADOs DE 2012

A	CP	divulgou	os	números	referen-
tes	à	operação	no	ano	passado,	com	
prejuízos	 de	 222,5	milhões	 de	 euros	
contra	os	289	milhões	 registados	em	
2011,	traduzindo-se	numa	melhoria	de	
23%	face	a	2011.	A	empresa	continua	
a	ser	fortemente	penalizada	pelos	en-
cargos	financeiros	da	dívida	histórica,	
que	ascenderam	a	196	milhões	de	eu-
ros	em	2012.
Nota	 de	 destaque	 também	 para	 a	

ligeira	queda	nas	receitas	que	passa-
ram	de	212	milhões	em	2011	para	211	
milhões	de	euros	em	2012,	justificada	
pela	redução	de	11,4%	do	número	de	
passageiros	transportados.
A	 dívida	 histórica	 continua	 em	 tra-

jectória	 crescente,	 registando	 mais	
3,5%	face	ao	ano	passado	mas	cum-
prindo	 o	 limite	 de	 endividamento	 de	
5%	definido	pelo	Governo.	Os	resulta-
dos	traduzem	um	agravamento	de	124	
milhões	 de	 euros,	 cifrando-se	 agora	
num	total	de	3637	milhões.

Gonçalo Magalhães

Gonçalo Magalhães
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No	passado	mês	de	Fevereiro	as	circula-
ções	dos	comboios	de	mercadorias	entre	

“Sevilha	La	Negrilla”	e	“El	Espartal”	 (Zaragoza)	
foram	 efectuados	 pela	 empresa	 “Comsa	 Rail	
Transport”.	Normalmente	este	comboio	é	tracio-
nado	 pela	 locomotiva	 253.102,	mas	 que,	 devi-
do	 a	 avaria,	 ficou	 impossibilitada	 de	 circular.	A	
“Comsa	Rail	Transport”	realizou,	assim,	os	com-
boios	com	recurso	à	locomotiva	Bitrac,	mais	con-
cretamente	a	601.007,	utilizada	nos	carvoeiros	
de	Ponferrada.

vizinha espanha

comboio de meRcadoRias el espaRtal-sevilla la negRilla en la caRtuja (zaRagoza)

pleitas (zaRagoza)

comboio especial da aaFm ,taRRagona-madRid

David Aguaded

A	AAFM	(Associação	de	Amigos	ao	ferro	de	Madrid)	realizou	uma	viagem	entre	Madrid	
e	Tarragona	nos	dias	22,	23	e	24	do	mês	de	Fe-
vereiro,	com	paragem	em	“Mora	la	Nova”,	onde	
aproveitaram	 para	 ver	 os	 trabalhos	 realizados	
pela	Associação	para	a	Preservação	do	Material	
Ferroviário	 e	 Industrial	 (APPFI).	 Nesta	 viagem	
foram	utilizadas	as	carruagem	pintadas	nas	co-
res	originais	dos	anos	80/90.
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Os princípios da oferta 
low-cost da sNCF 

A	 SNCF	 gaba-se	 de,	 neste	 novo	
serviço,	não	abdicar	de	dois	pilares	
da	 sua	 filosofia:	 segurança	 e	 con-
dições	 laborais.	O	serviço	foi	dese-
nhado	de	forma	a	não	pôr	em	causa	
a	 segurança,	 cumprindo	 todas	 as	
exigências	de	manutenção	e	regula-

mentares	que	se	aplicam	a	todos	os	
restantes	TGVs,	 e	 utilizando	 recur-
sos	humanos	com	as	mesmas	con-
dições	laborais	de	que	usufruem	os	
restantes	trabalhadores	da	SNCF.
De	 onde	 vêm,	 então,	 os	 ganhos	

que	permitem	tarifas	mais	baixas?
Os	grandes	ganhos	estão	na	 for-

ma	 muito	 mais	 eficiente	 economi-
camente	de	operar	estes	comboios.	

Desde	 logo,	a	 frota	OUIGO	é	com-
posta	 por	 quatro	 TGV	 Duplex	 com	
classe	 única	 e	 sem	 bar.	 Todas	 as	
oito	carruagens	de	dois	andares	são	
de	 2ª	 classe,	 havendo	 configura-
ções	 de	 bancos	 2+2	 e	 3+1,	 sendo	
ainda	reduzido	o	espaço	para	baga-
gens	 existente	 nos	 TGVs	 normais	
nas	 extremidades	 dos	 salões	 de	
passageiros.
São	mais	de	600	lugares	disponí-

veis	por	composição,	um	ganho	su-
perior	a	20%	face	aos	TGV	Duplex	
existentes	até	aqui.	Por	outro	 lado,	
estas	 quatro	 composições	 irão	 re-
alizar	 rotações	 mais	 apertadas	 do	
que	 as	 habituais	 da	 restante	 frota	
TGV,	com	tempos	de	paragem	mui-
to	mais	reduzidos	e	um	maior	apro-
veitamento	das	capacidades	destes	
comboios.	O	plano	de	manutenção	
foi	 integralmente	 revisto,	 sendo	 a	
manutenção	 assegurada	 em	 Lyon	
e	 a	 lavagem	 assegurada	 em	 Mar-
selha,	 possibilitando	 tempos	 de	
imobilização	 muito	 inferiores,	 sem	
comprometer	 todas	 as	 verificações	

ouigo – os tgv Low-Cost

A SNCF anunciou no passado 
dia 19 de Fevereiro o início 
de operações low-cost na sua 

rede de alta velocidade para o próximo 
dia 2 de Abril. É uma página que se vira e 
que dificilmente conhecerá retrocessos, 
mesmo no país onde viajar de comboio 
a alta velocidade se tornou democrático 
ainda em plena década de 80.

Confrontada com a ameaça da con-
corrência aérea low-cost e com a possí-
vel entrada de concorrentes em França, 
com a liberalização do mercado, a SNCF 
lançou a OUIGO, uma pequena unidade com cerca de 100 trabalhadores e com uma frota de quatro com-
boios dedicada a viagens de alta velocidade a preços tão irrisórios (sobretudo para os franceses) como 10 €.

Após anos de sucesso com conceitos como o iDTGV (vendido exclusivamente na Internet) e, claro, os 
TGVs habituais que percorrem toda a França, e com a procura das tarifas promocionais sempre em alta, a 
entrada num mercado de tarifas muito baixas parece um passo lógico e já expectável.

Cruzamento de TGV Duplex na LGV Paris - Lyon

Texto e fotografias : João Cunha
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e	reparações	necessárias.
Também	 essencial	 para	 a	 redu-

ção	dos	custos	de	operação	está	a	
paragem	 em	 estações	 com	 encar-
gos	muito	menores.	Em	Paris	e	em	
Lyon,	estes	TGV	 irão	parar	apenas	
nas	 estações	 de	 Marne-la-Valée	
e	 Saint	 Exupéry,	 respectivamente,	
bem	 longe	 das	 habituais	 Gare	 de	
Lyon	e	Part	Dieu,	bem	no	centro	das	
duas	metrópoles.
Tal	 como	 para	 os	 iDTGV,	 toda	 a	

oferta	 comercial	 é	 disponibilizada	
exclusivamente	na	Internet.
As	 viagens	 OUIGO	 estarão	 para	

já	 concentradas	 no	 eixo	 Marne-la-
-Vallée	 –	 Marselha	 e	 Montpellier,	
com	 paragens	 em	 Lyon-Saint	 Exu-
péry,	 Valence-TGV,	 Avignon-TGV,	
Aix-en-Provence-TGV	 e	 Nîmes,	 e	
totalizarão	um	total	de	62	comboios	
semanais	já	a	partir	de	dia	2	de	Abril.
Tal	como	nas	companhias	aéreas	

low-cost,	as	bagagens	estão	 limita-
das	e	sujeitas	a	tarifação	específica	
acima	dos	limites	de	uma	bagagem	
de	mão	 e	 uma	 bagagem	 de	maior	
dimensão,	e	todos	os	extras	–	como	
transporte	de	animais	com	mais	de	
6	kg	ou	até	a	utilização	de	tomadas	
eléctricas	 –	 está	 também	 sujeita	 a	
pagamentos	 específicos,	 cujo	 valor	
varia	 da	 antecedência	 com	 que	 as	
opções	são	exercidas.
Uma	 outra	 novidade	 prende-se	

com	a	inexistência	de	revisor	a	bor-
do,	no	que	constitui	outro	factor	im-
portante	 para	 redução	 dos	 custos	
operacionais.	Todos	os	passageiros	
terão	de	se	apresentar	com	um	mí-
nimo	 de	 cinco	 minutos	 de	 antece-
dência	 nos	 cais	 das	 estações,	 e	 o	
controlo	dos	bilhetes	é	feito	antes	de	
entrarem	no	comboio,	e	não	a	bor-
do.
Para	 a	 fixação	 de	 preços,	 existe	

um	valor	mínimo	de	10€	(ou	5€	para	
crianças	que	viajem	acompanhadas	
por	 adultos),	 e	 os	 preços	 flutuarão	
sempre	 consoante	 a	 procura,	 até	
ao	máximo	de	85€.	A	evolução	dos	
preços	será	quase	 linear,	visto	que	
a	SNCF	anuncia	que	o	nível	de	pre-
ço	é	um	indicador	directo	do	número	
de	lugares	ainda	disponível	em	cada	
comboio.

O aspecto 
estratégico

O	que	pretende,	pois,	a	
SNCF?	Em	primeiro	lugar,	
aumentar	 a	 sensação	 de	
que	 é	 possível	 viajar	 de	
TGV	a	preços	baixos.	Ta-
rifas	 promocionais	 como	
os	 preços	 PREMS,	 em	
vigor	 há	 vários	 anos	 na	
rede	 francesa,	 não	 con-
tribuíram	 para	 cimentar	
esta	ideia	junto	da	opinião	
pública,	 e	 ao	 longo	 dos	
anos	a	empresa	foi	várias	
vezes	 acusada	de	 se	 es-
quecer	 da	 sua	 natureza	
de	empresa	pública	ao	ver	
a	procura	da	rede	de	alta	
velocidade.
Em	 segundo	 lugar,	 a	

ameaça	 emergente	 de	
companhias	aéreas	low-cost	que	se	
aventuram	 em	mercados	 nacionais	
de	grande	dimensão	como	o	francês	
é	real,	e	pouco	compreensível	dado	
que	aos	comboios	se	pedirá	sempre	
que	 possa	 ter	 custos	 operacionais	
unitários	mais	 reduzidos	que	os	da	
aviação.
Finalmente,	 a	 concorrência.	 A	 li-

beralização	 do	 mercado	 pode	 tra-
zer	 dois	 tipos	 de	 concorrentes,	 e	
a	 SNCF	 procura	 desde	 já	 afastar	
aquele	que	julga	mais	perigoso	–	os	
concorrentes	que	se	queiram	distin-
guir	pelo	preço.	Isto	constituiria	uma	
machadada	 muito	 grande	 para	 a	
empresa,	que	se	gaba	de	ter	demo-

cratizado	as	viagens	de	longo	curso	
a	alta	velocidade,	e	não	seria	capaz	
de	 suportar	 a	 entrada	 de	 uma	em-
presa	que	assegurasse	preços	mais	
baixos.
Falta	ainda	a	resposta	a	outro	tipo	

de	 concorrente	 que	 pode	 ver	 a	 luz	
do	dia	–	o	que	ofereça	serviços	de	
luxo,	um	pouco	à	imagem	de	alguns	
serviços	 oferecidos	 a	 bordo	 dos	
comboios	 de	 alta	 velocidade	 espa-
nhóis	ou	alemães.	Estes,	até	pelas	
particularidades	culturais	de	França,	
são	 julgados	 menos	 ameaçadores	
do	 que	 concorrentes	 com	 preços	
baixos.
A	escolha	do	eixo	Paris	–	Marse-

Passagem a 300 kmh de um TGV Duplex no sentido Lyon - Paris

LGV Paris - Lyon
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lha	para	o	início	deste	novo	conceito	
não	 é	 de	 estranhar:	 é,	 de	 longe,	 o	
eixo	com	maior	procura	em	desloca-
ções	de	longo	curso	(cerca	de	35%	
do	total	francês),	e	um	eixo	suficien-
temente	 atractivo	 para	 ofertas	 low	
cost	da	aviação	poderem	colher	os	
seus	 frutos.	E	é,	na	 realidade	 fran-
cesa,	um	eixo	de	características	se-
melhantes	a	outros	fora	do	hexágo-
no	onde	a	SNCF	manifesta	intenção	
de	entrar…
…	e	essa	pode	ser	outra	questão	

importante!
A	 SNCF	 já	 assumiu,	 apesar	 dos	

acordos	para	viagens	internacionais	
que	celebrou	com	a	Renfe,	que	quer	
entrar	no	mercado	espanhol,	em	 li-
gações	internas,	oferecendo	tempos	
de	 viagem	 igualmente	 competitivos	
e	por	preços	mais	baixos.	
O	 governo	 espanhol	 já	 precaveu	

alguns	impactos	com	a	possível	en-
trada	do	gigante	francês,	e	comprou	
à	 Renfe	 centenas	 de	milhar	 de	 bi-
lhetes	de	alta	velocidade	disponibili-
zados	aos	espanhóis	a	baixo	custo,	
mas	esta	subsidiação	esbarrará	em	
algum	momento	nas	 leis	 comunitá-
rias	de	favorecimento	da	concorrên-
cia	e,	com	a	filosofia	de	serviço	de	
gama	alta	da	Renfe,	parece	à	SNCF	
ser	 relativamente	simples	de	ofere-
cer	em	Espanha	preços	muito	mais	

baixos	 do	 que	 os	 praticados	 pela	
operadora	nacional	espanhola.
A	 questão	 da	 internacionalização	

pode,	eventualmente,	ser	a	questão	
mais	 importante	para	o	 teste	deste	
novo	conceito	pois,	de	certa	 forma,	
os	 riscos	que	a	SNCF	enfrenta	em	
França	 para	 a	 manutenção	 e	 ex-
pansão	do	seu	mercado	continuam	
a	 ser	 reduzidos.	 Já	 a	 possibilidade	
de	aceder	a	outros	mercados	igual-
mente	 interessantes	 (como	 Madrid	
–	 Barcelona)	 parece	 justificar	 bem	
mais	 esta	 vontade	 de	 criar	 novas	

fórmulas	que	aumentem	ainda	mais	
o	 leque	 de	 potenciais	 clientes	 da	
alta	velocidade.

Estações TGV longe 
dos centros?

Uma	das	questões	que	se	 levan-
tam	com	este	conceito	é	o	derrube	
de	uma	barreira	que	historicamente	
se	constituiu	como	baluarte	das	ope-
rações	ferroviárias	a	alta	velocidade	
–	 conseguir	 tempos	 competitivos	 e	
com	a	vantagem	de	recolher	e	dei-

xar	 os	 passageiros	 no	 centro	
das	cidades.
Em	 Paris	 e	 em	 Lyon,	 não	

mais	este	conceito	será	aplica-
do	nos	novos	OUIGO	embora,	
obviamente,	o	continuará	a	ser	
para	todos	os	restantes	servi-
ços.	O	risco	que	a	SNCF	corre	
parece	 ser	 moderado	 já	 que	
conforme	a	empresa	sublinha,	
num	raio	de	25	km	à	volta	das	
estações	de	Marne-la-Vallée	e	
Saint	 Exupéry	 habitam	 cerca	
de	4	milhões	de	pessoas.	

O que muda 
no conceito da 

alta velocidade?

O	 que	 esta	 nova	 fórmula	
vem	 demonstrar	 é	 que	 tam-
bém	na	alta	 velocidade	 ferro-

TGV Annecy - Paris, perto de Ambérieu

TGV Paris - Cerbere, em Port La nouvelle

indústRia FeRRoviáRia
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viária	se	podem	realizar	melhorias	no	
sentido	de	propor	preços	mais	baixos,	
suportados	 obviamente	 numa	 estru-
tura	de	 custos	 comprimida.	 Isto	 sem	
diminuir	requisitos	de	manutenção	ou	
regalias	laborais	dos	trabalhadores	da	
empresa.
Tal	como	as	companhias	aéreas,	a	

atenção	 à	 compressão	 das	 rotações	
dos	 comboios,	 permitindo	 optimizar	
o	 investimento	realizado	neles,	é	um	
ponto	 chave	 e	 que	 até	 aqui	 pouco	
considerado	 vinha	 sendo	 nos	 com-
boios	 de	 alta	 velocidade,	 habitual-
mente	estacionados	 longos	períodos	
para	lavagem	e	manutenção,	permiti-
dos	 por	 dimensionamentos	 de	 frotas	
demasiado	generosos	e	onerosos.
Prova	também	que	também	na	ferrovia	se	terá	de	fa-

zer	uma	escolha	ou	então	de	prever	as	duas	filosofias	
em	maior	confronto:	propor	serviços	de	alta	gama	e	di-
reccionados	por	exemplo	para	profissionais	em	trânsito	
ou	propor	serviços	de	muito	baixo	custo,	sem	luxos	ou	
mesmo	pequenas	comodidades	básicas	que	nos	habi-
tuámos	a	ver	em	comboios	ao	longo	das	nossas	vidas.
Com	 600	 passageiros	 por	 comboio,	 sem	 revisor	 e	

com	comboios	a	realizarem	rotações	apertadas,	o	meio	
ferroviário	parece	adaptar-se	bem	às	lógicas	de	baixo	
custo	ao	mesmo	 tempo	que	poderá	manter	margens	
de	rentabilidade	muito	interessantes	para	o	operador.
Vamos	ver	se	esta	aposta	da	SNCF	terá	frutos	e,	em	

caso	afirmativo,	se	se	afirmará	como	complemento	às	
ofertas	 tradicionais	 na	 rede	de	alta	 velocidade	ou	 se	
acabará	por	 ter	 um	efeito	 de	 canibalização	da	oferta	
restante.
Certo	é	que	num	tempo	de	crise	e	de	contracção	ge-

neralizada	da	capacidade	para	sustentar	a	mobilidade,	
esta	nova	abordagem	às	operações	ferroviárias	de	alta	
velocidade	merece,	pelo	menos,	um	acompanhamento	
próximo	nos	anos	que	se	seguem.

TGV Paris - Cerbere, em Nissan, perto de Narbonne

TGV Paris - strasbourg antes da inauguração da LGV Est

TGV Paris - st Ettiene, perto de Lyon
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Nesta edição apresentamos 
as obras de arte mais importantes que fal-

tam destacar na Linha do Algarve. Iniciamos 
esta viagem onde acaba a catenária e com 
destino a Vila Real de Santo António, esta-

ção final deste conjunto de artigos.

pontes da linha do algaRve 

Situam-se	 ambos	 em	pleno	 centro	 da	 cidade	 de	
Tavira,	um	pouco	depois	da	estação,	no	sentido	

de	Vila	Real	de	Santo	António.	Enquanto	a	cidade	acom-
panha	a	orografia	do	terreno	até	ao	nível	das	águas	do	
rio	Gilão,	 ergue-se	 uma	 cortina	 de	 alvenaria	 de	 pedra	
com	dois	arcos,	que	assegura	a	cota	da	linha	até	ao	atra-
vessamento	do	referido	curso	de	água.	O	arco	maior	(e	
o	primeiro)	tem	cerca	de	10	metros.	Localiza-se	na	Rua	
do	Alto	do	Cano.	Na	parte	cimeira	do	arco	e	de	ambos	
os	lados,	ostenta	uma	inscrição	com	a	data	“1905”,	ano	
da	construção	da	muralha.	Permite	a	passagem	de	dois	

veículos	em	simultâneo.	O	outro	arco	tem	um	vão	infe-
rior,	cinco	metros.	Embora	seja	mais	estreito,	 tem	uma	
imponência	maior,	pela	altura	que	apresenta.	A	diferença	
de	cotas	neste	ponto	é	de	aproximadamente	10	metros	
de	altura.

Toda	a	muralha	é	construída	em	alvenaria	de	pedra	
rebocada.	A	parte	 superior	 dos	arcos	e	as	bordaduras	
são	também	em	pedra,	mas	com	geometria	regular	(can-
taria).	Como	se	pode	ver	nas	imagens,	o	arco	da	estada	
da	Barreta	tem	quatro	ancoragens	que	reforçam	a	esta-
bilidade	da	muralha.	

Entre	Faro	e	Vila	Real	de	Santo	António	a	via	
apresenta-se	em	muito	bom	estado,	tendo	em	
conta	a	modernização	de	que	foi	alvo	nos	últi-

mos	tempos,	com	novas	travessas,	carril	e	balastro;	no	
entanto,	mantem-se	as	pontes	e	pontões	que	desde	há	
muitas	décadas	fazem	parte	da	estrutura	da	via,	 tendo	
algumas	delas	sido	alvo	de	grandes	obras	de	beneficia-

ção.	Neste	troço,	o	reduzido	número	de	obras	de	arte	de	
dimensão	faz	contraponto	com	a	variedade	e	os	casos	
dos	pontões.	Assim	sendo,	estes	merecerão	uma	aten-
ção	especial,	evidenciada	pelo	número	de	páginas	que	
lhes	são	dedicados.

paRte iii, FaRo - vila Real de santo antónio

Pedro André / Pedro Mêda

Pedro André

Viaduto do Alto do Cano com a inscrição da data de construção.

Viaduto do Cano e arco da estada da Barreta
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Ponte ferroviária San-
ta Maria - Tavira

É	a	obra	 de	 arte	 de	maior	 dimensão	 na	 zona	este	 da	 Linha	 do	Algarve.	 Com	 104,42	me-
tros,	ultrapassa	o	rio	Gilão	que	banha	a	cidade	de	Ta-
vira.	Fizeram-se	vários	projectos	para	esta	travessia,	
com	diferentes	configurações.	O	projecto	executado	
é	constituído	por	uma	viga	metálica	contínua	com	três	
tramos,	apoiadas	em	dois	pilares	de	cantaria	de	pe-
dra.	

Como	em	muitas	outras	obras,	é	a	estrutura	origi-
nal,	encontrando-se	em	serviço	desde	a	inauguração	
deste	troço	de	linha	(Tavira	–	Vila	Real	de	Santo	Antó-
nio),	a	14	de	Abril	de	1906.	A	construção	e	colocação	
do	tabuleiro	metálico	ficaram	a	cargo	da	Empresa	In-
dustrial	Portugueza.	Durante	os	seus	quase	107	anos	
de	vida,	tem	sido	alvo	de	várias	obras	de	beneficia-
ção	de	forma	a	manter	a	sua	capacidade	de	carga.	A	
acção	mais	visível	é	o	reforço	da	base	do	pilar	que	se	
encontra	no	leito	do	rio.	É	uma	estrutura	semelhante	
a	 tantas	outras	espalhadas	pelo	país.	O	 tabuleiro	é	
uma	treliça	metálica	(cruz	de	Santo	André)	com	qua-
tro	metros	 de	 altura	 e	 situa-se	 na	 parte	 inferior,	 ou	
seja	suporta	a	passagem	das	composições	(via	 fér-
rea	instalada	no	banzo	superior	da	viga).	Os	pilares	
de	cantaria	têm	12,77	e	15,27	metros	de	altura	(este	
último,	como	referido	encontra-se	no	leito	do	rio).	Os	
encontros	são	também	do	mesmo	material.	Existem	
dois	passadiços	ao	longo	de	toda	a	sua	extensão.	

Duas visões do arco da estrada da Barreta, com as ancoragens.
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Duas fotografias da ponte de Santa Maria, separadas por 5 décadas.
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Geometricamente	 é	 uma	ponte	 que	 se	 asseme-
lha	com	a	ponte	da	ribeira	do	Farelo	que	vimos	

numa	edição	anterior.	No	entanto,	nada	tem	a	ver	com	
esta,	dado	ser	uma	estrutura	metálica.	Fica	situada	ao	
PK	375,787.	Tem	um	comprimento	de	30,5	metros	e	é	
composta	por	um	tabuleiro	metálico	com	um	único	tra-
mo,	apoiado	em	encontros	de	cantaria	de	pedra.	

Estruturalmente	 é	 composta	 por	 treliças	 tipo	 Pratt 
com	banzo	superior	curvo	(parabólico).	Na	zona	de	meio	
vão	 as	 diagonais	 são	 cruzadas.	A	 via-férrea	 encontra-
-se	instalada	na	parte	inferior	da	estrutura.	A	construção	
da	parte	metálica	esteve	a	cargo	da	empresa	Cardoso, 
Dargent, & C.º.

Pontões

Entre	Faro	e	Vila	Real	de	Santo	
António	 encontram-se	 vários	

pontões	que,	genericamente,	têm	com-
primentos	 muito	 curtos.	 No	 entanto,	
dado	o	seu	número,	não	é	errado	dizer	
que	a	sua	soma	poderia	facilmente	per-
fazer	várias	centenas	de	metros.	

Como	a	orografia	do	terreno	é	pou-
co	 acidentada	 e	 os	 atravessamentos	
são	pequenos	cursos	de	água,	muitos	
deles	 de	 carácter	 sazonal,	 são	 obras	
que	 obedecem	 a	 uma	 estrutura	 sim-
ples	e	repetitiva	conforme	o	obstáculo	a	
transpor.	Tipificando	estes	pontões,	são	
estruturas	metálicas	compostas	por	tra-
mos	curtos	que	são	compostos	por	dois	
perfis	em	I	travados.	Os	carris	são	ali-

Ponte da Ribeira do Almargem.

Pontão perto do apeadeiro do Livramento 
com dois pilares (três tramos).

Ponte da ribeira do Almargem
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nhados	sobre	estes,	sendo	intermedia-
dos	por	travessas	de	madeira.

Os	 perfis	 apoiam-se	 em	 encontros	
ou	 pilares	 de	 cantaria	 de	 pedra,	 con-
forme	 as	 situações.	 São	 vulgares	 os	
tramos	simples	(apoiados	de	ambos	os	
lados	em	encontros),	com	um	pilar	inter-
médio	 (dois	 tramos),	 dois	 pilares	 (três	
tramos),	 ou	 mesmo	 três	 pilares	 (qua-
tro	 tramos)	 como	 seja	 o	 pontão	 antes	
da	 estação	 de	Castro	Marim.	A	maior	
parte	destas	estruturas	não	é	original,	
tendo	 sido	 substituídas	 por	 estrutu-
ras	construídas	pelo	Serviço	de	Obras	
Metálicas	da	Oficina	de	Ovar	maiorita-
riamente	 durante	 a	 década	 de	 70	 do	
século	passado,	sendo	possível,	no	en-
tanto,	encontrar	alguns	exemplares	da	
década	de	30,	tais	como	os	existentes	
ligeiramente	antes	do	PK	383,	junto	do	
sinal	avançado	da	estação	de	Cacela	e	
o	que	está	perto	do	Livramento.

Alguns	destes	pontões	não	servem	
apenas	 para	 ultrapassar	 cursos	 de	
água,	sendo	que	existem	diferentes	ca-
sos	em	que	os	mesmos	servem	como	
passagem	 inferior,	 permitindo	 a	 circu-
lação	de	veículos	sob	a	 linha,	embora	
com	grandes	 limitações	em	termos	de	
altura	 ou	 de	 largura	 consoante	 os	 ca-
sos.	A	passagem	inferior	da	Fuzeta,	da	
Arroteia,	da	Conceição	ou	a	que	existe	
perto	da	ponte	da	ribeira	do	Almargem	
são	exemplos	disso.

O	 caso	 do	 pontão	 existente	 junto	
da	 passagem	de	nível	 perto	 do	 apea-
deiro	da	Conceição	tem	a	caracteristica	
única	de	servir	dois	propósitos.	O	atra-
vessamento	de	um	desnível	do	terreno	

Pontão na zona de Tavira com tramos simples.

Pontão de Belamandil, entre Faro e Olhão.

Junto ao apeadeiro de Marim. Na saída de Faro em direcção de Olhão.



18

balastRo

João Cunhacom	um	pequeno	curso	de	água	e	si-
multaneamente	 a	 utilização	 enquanto	
passagem	inferior.	Conta	ainda	com	um	
passadiço	ao	nível	da	linha	para	passa-
gem	de	peões.

Não	sendo	muito	habitual	neste	tro-
ço,	 existem	 também	 alguns	 casos	 de	
pontões	sobre	pequenas	ribeiras,	cons-
truídos	com	recurso	a	arco	de	cantaria,	
sendo	 o	 mais	 significativo	 o	 existente	
entre	a	estação	de	Cacela	e	o	apeadei-
ro	de	Castro	Marim.

Conclusão

Percorridas	 todas	 estas	 obras	 de	
arte	chegamos	à	estação	de	Vila	Real	
de	Santo	António,	ponto	final	do	nosso	
trajecto.	 Voltando	 à	 introdução	 da	 pri-
meira	parte	deste	artigo,	referia-se	que	
esta	 linha	 não	 aparentava	 ter	 obras	
como	 outras	 linhas	 como	 a	 do	 Douro	
ou	da	Beira	Alta.	Em	parte	é	verdade.	
A	 dimensão	 das	 obras	 que	 passámos	
em	 revista	 é	 genericamente	 reduzida.	
No	entanto,	é	este	aspecto	que	permite	
à	 Linha	 do	Algarve	 ganhar	 dimensão.	
Vimos	 estruturas	 que	 são	 exemplos	
singulares	 em	 toda	 a	 rede,	 vimos	 a	
confrontação	 entre	 o	 novo	 e	 o	 antigo	
e	vimos	a	utilização	pioneira	de	novos	
materiais	 ao	 serviço	 do	 caminho-de-
-ferro.	Mais	se	pesquisasse	e	mais	se	
encontraria	 certamente.	 Sem	 se	 pre-
tender	apresentar	um	estudo	exaustivo	
de	 cada	obra,	 certamente	que	o	 leitor	
que	viaje	pela	Linha	do	Algarve	 ficará	
mais	atento	às	estruturas	que	dela	 fa-
zem	parte.			

Pontão da Conceição com as duas valências.

um dos poucos exemplos do arco em cantaria.

Passagem inferior, zona de Tavira. Passagem inferior da Fuzeta.
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Perto do apeadeiro de Castro Marim.

Junto da ponte ribeira Almargem.

Perto do PK 383, um dos pontões com a estrutura mais antiga.
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Nas últimas duas décadas evoluímos de uma pro-
blemática rede ferroviária, com um número de 

acidentes graves nada desprezável e com uma frequên-
cia digna de país subdesenvolvido, para um país que, 
pelo menos nesta questão da segurança, subiu directo 
para o grupo dos líderes na matéria. As muitas renova-
ções de via, com novos sistemas de sinalização, plata-
formas de via mais estáveis e sistemas de protecção au-
tomática restritivos e redundantes contribuíram para não 
mais sermos confrontados como noites como as de Alca-
fache, ou horas de ponta como a da Cruz de Pedra. Mas, 
como tudo nesta vida, não basta fazer um investimento 
inicial para se assegurar que o novo nível de segurança 
é mantido para sempre.

E o ponto deste artigo está precisamente nesta ques-
tão. Os sistemas adquiridos continuam em serviço, as 
plataformas de via não se deterioraram por aí além, a 
regulamentação não passou a ser menos restritiva e a 
sinalização não deixou de ser boa. O que está, então, 
a falhar?

Há várias coisas a falhar na nossa rede. Começando 
pelo temporal que se abateu pelo país no início do ano, 
não parece de todo normal que a fiabilidade da rede seja 
comprometida quase na totalidade com uma vaga de 
mau tempo, ainda para mais se levarmos em linha de 
conta que não estivemos propriamente sujeitos a uma 
tempestade bíblica. Uma questão que já devia ter feito 
reflectir há muito todos quantos, sobretudo no poder po-

lítico (e aqui, mais ao nível local), se 
preocupam com a fiabilidade do sis-
tema ferroviário e com a eliminação 
de pontos de conflito que impactam a 
operação ferroviária (como passagens 
de nível onde, obviamente, para lá de 
impactos na operação há danos mui-
tas vezes irreparáveis em pessoas), é 
a falta de limpeza do canal ferroviário e 
a própria definição de canal ferroviário.

Para assegurar a fiabilidade de uma via de transpor-
te, é sabido que não basta que o estrito espaço de cir-
culação esteja limpo e desimpedido. Não se consegue 
garantir a segurança de circulação numa auto-estrada 
se houverem árvores de grande porte a dois metros dos 
rails de protecção. E aqui é que está a questão. A 19 
de Janeiro chegámos a ter a Linha do Norte impedida 
em cinco sítios diferentes, as linhas do Oeste, Beira Alta, 
Beira Baixa e Minho em mais uns quantos e, feito o ba-
lanço, acha-se isto normal e admissível face à excepção 
que foi a violência da tempestade que se abateu sobre 
o território nacional. Não é admissível que nestas con-
dições cheguemos a ter um mesmo comboio a embater 
duas vezes contra árvores, em dois sítios distintos. E 
muito menos é admissível que hajam árvores e outros 
objectos susceptíveis de cair sobre a via perto de canais 
ferroviários electrificados, como a maioria da nossa hoje 
em dia.

A limpeza do canal ferroviário é muito mais do que 
limpar o canal ferroviário como ele é concebido. A fiabi-
lidade das circulações só pode ser assegurada se, além 
da eliminação de pontos de conflito com outros modos 
de transporte, se mitigarem ao máximo as probabilida-
des de caírem outros objectos sobre a via. Isto devia ser 
uma preocupação quase tão urgente como a supressão 
de passagens de nível até porque, de ano para ano, a 
quantidade de horas de circulação cortada devido à exis-
tência de árvores na via vem aumentando.

Pior foi o acidente de Alfarelos. Todos os dias deze-
nas de comboios passam por aquele sinal de entrada 
no sentido Sul – Norte e aparentemente não houveram 
até aqui grandes problemas para os comboios cumpri-
rem a paragem ao sinal quando este o determina. Numa 
mesma noite, separados por meia dúzia de minutos, dois 
comboios entraram estação dentro com o sinal fecha-
do, e o resultado foi uma UTE completamente destruída 
que só não provocou danos pessoais maiores porque, 
felizmente, seguia vazia. E, porque não dizê-lo, porque a 

A s últimas semanas da 
operação ferroviária no 

nosso país lançaram 
fundados receios quanto ao 

que está a ser a gestão da rede 
como sistema ferroviário, e 

receios em diversos patamares 
que, naturalmente, se interligam.

sinais de aleRta

Texto : João Cunha

Valério dos santos



opinião

fragilidade estrutural destas composições é tal que pou-
pou o IC 529 a danos muito maiores ao ter-se desfeito 
em pó quando a 5613 atingiu a UTE. Além da evidente 
preocupação que me causa ver o estado da UTE após 
levar com um comboio a apenas 42 km/h, causa-me pre-
ocupação evidente por não se saber propriamente o que 
estará na origem do acidente e por se ter adoptado como 
principal medida uma redução da velocidade de aproxi-
mação a Alfarelos para 30 km/h. A obrigação comunitá-
ria de termos um gabinete habilitado à investigação das 
causas de acidentes ferroviários esbarra no vazio físico 
desse gabinete, sem qualquer técnico atribuído, e leva-
-nos novamente para um ponto em que parece ser ne-
cessário chamar técnicos internacionais para investigar 
este acidente.

Está ainda por saber o que determinou o acidente. 
Se o mero azar (que, com muito reduzida probabilida-
de, pode de facto ser uma causa de um acidente fer-
roviário), se problemas técnicos em material ou via, se 
erros humanos, se uma conjugação extraordinária de 
factores que tenha degradado a aderência na zona para 
patamares anti-ferroviários. As garantias de que algo do 
género não voltará a acontecer parecem frágeis e limita-
das ao estabelecimento de mais um afrouxamento que, 
mais do que tentar evitar novos acidentes, parece que-
rer sinalizar o local da ocorrência, qual santuário para 
necrófagos. Que, aliás, é exponenciado pela exposição 
prolongada do material descarrilado e destruído à beira 
das vias, à vista de todos e contribuindo para uma dete-
rioração clara da reputação da ferrovia como escolha de 
excelência na procura de segurança.

Dias mais tarde, Cascais. Um comboio com um bogie 
bloqueado, um veio de transmissão a fazer descarrilar 
um comboio e a danificar uma agulha que fez tombar 
outro. Em Caxias, novamente por sorte, não passava 
nenhum comboio em sentido inverso, embora a probabi-
lidade de um cruzamento ali acontecer à hora de ponta 
seja elevadíssima. A sorte voltou a proteger, mas não 

esconde a gravidade da situação na linha de Cascais. 
Para lá dos problemas da infra-estrutura, que são inad-
missíveis e que vão desde material de via desgastado, 
até sinalização arcaica e uma electrificação que não o é 
menos, há o velho problema do material circulante, há 
muito reportado exaustivamente e que tarda em resol-
ver-se. Material mantido sabe-se lá como, a pedir cada 
vez mais intervenções e que é cada vez menos inter-
vencionado, quer por falta de verbas quer por falta de 
meios humanos para tal. Degrada-se a olhos vistos, os 
incidentes de exploração vão-se avolumando e não será 
por certo um exagero dizer-se que são hoje em dia uma 
real ameaça à integridade física de todos quantos usam 
esta linha diariamente – e são muitos milhares.

O lifting que estas unidades tiveram no final da déca-
da de 90 é a analogia perfeita para a situação do resto 
da rede. Lavou-se a cara, incorporaram-se uns painéis 
luminosos, e gradualmente foram sendo esquecidas pre-
missas essenciais para uma normal operação como as 
noções de manutenção e de tempo de vida útil. Os su-
cessivos governos são culpados claros desta situação, 
já que, tanto para Refer como para CP, a linha de Cas-
cais há anos que, mais do que uma prioridade, é uma 
urgência, mas a canalização de verbas governamentais 
tem sempre escolhido projectos de outras índoles, e qui-
çá muito mais úteis e prioritários como a já cancelada 
(mas semi-paga) auto-estrada Beja – Sines.

Três acontecimentos distintos e compactados no 
tempo que merecem reflexão e, sobretudo, acções ur-
gentes. Portugal corre o risco de se tornar numa espécie 
de Argentina, com uma fachada muito mais agradável 
mas com níveis semelhantes de desinvestimento na fia-
bilidade e segurança da operação. O que num país que 
precisa como do pão para a boca de um sistema ferro-
viário (não de uma rede ou de uma empresa... mas de 
um sistema!) competitivo e eficiente é, certamente, um 
contra-senso.

Aguardemos os próximos capítulos.
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Foi	em	 finais	 de	 2011	 que	
as	 circulações	 de	 pas-

sageiros	entre	Beja	e	Funcheira	
acabaram	 definitivamente	 –	 um	
fim	 há	 já	muito	 anunciado,	mas	
que	 demorou	 a	 acontecer.	 Em	
meados	 de	 2009,	 a	 ameaça	 da	
supressão	 do	 serviço	 suegia	
sempre	 que	 estavam	 para	 sair	
novos	 horários,	 devido	 aos	 pre-
juízos	que	se	foram	acumulando	
nesta	 ligação,	 pela	 insustentabi-
lidade	 das	 circulações.	 As	 visi-
tas	ao	Alentejo	para	a	 fotografia	
dos	últimos	serviços	começaram,	
nesse	sentido,	a	serem	muito	fre-
quentes.

As	Allans	0350	estão	longe	de	
serem	 o	material	mais	 confortá-

I niciamos nesta edição da Trainspotter um 
conjunto de artigos, marcados por fotografias 

e textos, apresentados do ponto de vista do 
entusiasta ferroviário, que vão retratar alguns dos 

serviços Regionais protagonizados pelas Allans 
0350, que acabaram por ser suprimidos ainda 
recentemente. Começamos este nosso rol de 

memórias pelos Regionais que circularam entre a 
cidade de Beja e a estação da Funcheira. 

Planície de girassóis perto de Penedo Gordo

“memóRias” de Regionais
beja - FuncheiRa

“pelas planÍcies alentejanas”
José sousa

Pedro André / José Sousa

Pedro André / José Sousa

Passagem por CasévelPedro André
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vel	para	o	transporte	de	passageiros:	
a	modernização	que	sofreram	a	partir	
das	Allans	0300	não	 foi,	porventura,	
a	desejável,	mas	o	facto	é	que	o	seu	
design	exterior	após	a	modernização	
cativa	vários	entusiastas	–	talvez	pelo	
seu	esquema	de	pintura	(anormal	no	
material	 da	 CP),	 pelo	 contraste	 do	
verde	e	do	branco,	ou	talvez	apenas	
e	só	por	ter	sido	“amor	à	primeira	vis-
ta”.	

O	facto	é	que	as	automotoras	pro-
porcionavam,	dentro	da	paisagem	do	
Baixo	Alentejo,	enquadramentos	fan-
tásticos	naquele	troço	de	via	que	era	
percorrido	quatro	vezes	ao	dia,	dois	
em	cada	sentido.	Com	um	tão	gran-
de	número	de	viagens	efectuadas,	foi	
possível	durante	alguns	anos	captar	
fotogafias	 que	 hoje	 fazem	 parte	 da	
história	 recente	 dos	 caminhos-de-
-ferro	em	Portugal

	 Os	 64	 quilómetros	 de	 linha	 que	
separam	Beja	e	Funcheira	 transpor-
tavam-nos	para	uma	ruralidade	(pra-
ticamente)	total	no	caminho-de-ferro.	
Travessas	em	madeira	na	maior	par-
te	 do	 traçado,	 carris	 com	 juntas,	 a	
(quase	 total)	 inexistência	de	catená-
ria	(só	existe	em	11	quilómetros	entre	
Ourique	e	a	Bifurcação	da	Funcheira,	
que	é	ainda,	por	estes	dias,	o	único	
local	 onde	 circulam	 comboios),	 inú-
meros	 locais	 de	 spot	 onde	 encaixar	
as	Allans	e	o	próprio	traçado	que	cor-
re	longe	das	localidades...	tudo	eram	
razões	 mais	 que	 óbvias	 para	 umas	

fotografias,	 misturadas,	 como	 habitu-
almente,	com	o	convívio	de	uma	meia	
dúzia	de	resistentes.	Madrugadas	fora	
a	 caminho	 do	Alentejo,	 à	 procura	 do	
primeiro	 Regional	 que	 saía	 de	 Beja	
por	 volta	 das	 8	 horas	 com	 destino	 à	
Funcheira,	 para	a	 ligação	à	Linha	do	
Sul,	com	chegada	cerca	das	9	horas	–	
quase	uma	hora	de	viagem	para	os	64	
quilómetros	de	trajecto.	

A	velocidade	comercial	não	era	de	
facto	muito	alta,	mas	as	estradas	exis-
tentes	 circulavam	 afastadas	 da	 linha	
(servindo	muito	melhor	as	populações	
do	que	propriamente	o	comboio	em	si),	
não	permitindo	mais	do	que	uma	foto-
grafia	 na	 primeira	 viagem	da	manhã.	
Dependendo	do	local,	havia	ainda	a	hi-

Pedro André

Entre Beja e Penedo Gordo

Pedro André

Viaduto de Panóias, com o Regional da manhã

Pedro André

O campo interrompido pelo comboio, Panóias
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pótese	de	se	deslocar	atè	à	estação	
da	Funcheira	onde	mais	uma	vez	se	
podia	retratar	a	unidade	e	aproveitar	
para	um	“cafézinho”	na	estação	nes-
te	 agradável	 zona,	 outrora	 cheia	 de	
movimento.

O	 regresso	 da	 automotora	 com	
saída	da	Funcheira,	já	depois	das	10	
horas,	 circulava,	 normalmente,	 com	
melhor	luminosidade,	permitindo	uma	
melhor	exploração	da	linha	para	a	fo-
tografia.

Por	 norma,	 apostava-se	no	 troço	
compreendido	 entre	 Castro	 Verde	 e	
Funcheira,	 sendo	 Casével,	 no	 meio	
do	nada,	a	escolha	mais	habitual.	A	
ruína	do	edifício	da	estação	em	fundo	
sobre	 os	 campos	 verdejantes,	 com	
largas	centenas	de	metros	de	linha	a	
correr	em	 terreno	aberto,	a	Allan	na	
passagem	por	tão	singelo	local,	todos	
estes	 factores	 permitiam	 diferentes	
panorâmicas,	 consoante	 os	 gostos	
de	cada	um.

Na	 impossibilidade	 de	 acompa-
nhar	a	viagem	da	Allan	até	Beja,	onde	
haveria	de	chegar	cerca	de	uma	hora	
depois,	o	tempo	livre	que	sobrava	até	
aos	Regionais	da	tarde	era	ocupado	
com	as	circulações	dos	comboios	So-
mincor,	ou	com	uma	investida	ao	tro-
ço	até	Casa	Branca,	onde	os	Regio-
nais	que	ligavam	as	cidades	de	Beja	
e	Évora	circulavam.

Fotografar	 os	 Regionais	 da	 ma-
nhã	não	era	fácil,	mas	os	de	ida	e	vol-
ta	da	tarde	também	não,	porque	a	pa-

José sousa

Pedro André

José sousa

Os campos de água junto a Penedo Gordo

Casével, no meio do nada, não dá pela passagem do comboio

As ruínas da estação de Casével, outrora com maior importância
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ragem	de	apenas	cinco	minutos	
na	Funcheira	não	deixava	mui-
ta	margem	para	aventuras	e	o	
spot	 escolhido	 acabaria	 não	
muito	 longe	 do	 anterior.	 Mas	
ali,	 felizmente,	 qualquer	 “bura-
co”	 dava	 para	 fotografar	 a	 au-
tomotora	rasgando	a	paisagem	
Alentejana.

As	 planícies	 em	 redor	 de	
Penedo	 Gordo	 eram,	 também	
elas,	 deslumbrantes,	 e	 todos	
procuravam	o	El Dorado	da	fo-
tografia	dos	chamados	“Regio-
nais	da	Funcheira”.	Quem	diria	
que	às	portas	de	Beja	existiria	
tamanho	 potencial	 fotográfico,	
com	 campos	 de	 girassóis	 ou	
grandes	 espelhos	 de	 água	 de	
Primavera,	que	pecava	apenas	
pelo	reduzido	número	de	circulações	
que	por	ali	passavam.	

Muitos	outros	locais	são	inesque-
civeis,	 tais	 como	 o	 viaduto	 de	 Pa-
nóias,	 ou	 as	 perspectivas	 da	 Allan	
a	passar	pelo	 layout	da	estação	de	
Santa	Vitória-Ervidel.

Num	passado	mais	recente,	hou-
ve	 ligeiras	 alterações	 de	 horários,	

quando	 os	 Regionais	 da	 Funchei-
ra	 seguiam	 até	 Alcáçovas	 com	 as	
obras	de	modernização	que	impedi-
ram	a	circulação	até	e	de	Casa	Bran-
ca,	mas	nada	mudou	para	conseguir	
atrair	passageiros	e	o	futuro	da	linha	
continuava	 negro.	 As	 automotoras	
0450	 tiveram	o	privilégio	de	percor-
rer	 nos	 últimos	 dias	 os	 carris	 com	

passageiros	entre	Beja	e	Funcheira,	
mas	no	início	de	2012	deu-se	o	fim	
definitivo.	E	meses	depois	a	REFER	
encerrava	 a	 linha	 entre	Beja	 e	Ou-
rique.

Restam	memórias,	grandes	dias	
de	 convívio	 e	 um	 sem	 número	 de	
fotografias	de	locais	tão	caristamáti-
cos,	tais	como	os	retratados	no	texto	

Pedro André

Depois de Penedo Gordo, a caminho de Beja

um dos últimos Regionais, já com as 0450’s
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No mês em que se assinala o Dia 
dos Damorados, um regresso 
ao passado para relatar uma 

viagem realizada pelos vencedores do 
passatempo de 2006.

Fevereiro	de	2006.	A	CP	lança	no	seu	site	e	nas	rá-
dios	um	passatempo	designado	“O	que	já	fez	por	

amor”.	O	prémio,	a	atribuir	a	vinte	casais,	é	uma	viagem	
a	bordo	do	“Comboio	Romântico”,	entre	Lisboa	e	Cas-
telo	Branco	e	regresso.	Vários	concorrentes	e	as	mais	
variadas	acções	românticas	são	reveladas.	De	entre	as	
vencedoras,	uma	demonstração	de	amor	curiosa	envol-
vendo	a	ferrovia:	um	belo	escaldão	nos	pés,	apanhado	
numa	 tarde	 de	Agosto	 passada	 no	Barreiro,	 enquanto	
acompanhava	o	namorado	na	recolha	de	imagens	de	to-
dos	os	veículos	situados	à	data	naquela	estação…	

Olhando	para	trás,	é	sem	dúvida	uma	demonstração	
meritória	e	digna	de	retribuição.

As	 expectativas	 eram	 elevadas	 para	 conhecer	me-
lhor	esta	iniciativa:	quem	seriam	os	outros	dezanove	ca-
sais,	como	seria	o	programa	e	que	composição	realizaria	
o	referido	comboio.	

No	dia	18,	de	manhã,	apanhamos	o	Intercidades	em	
direcção	ao	Entroncamento.	Nessa	estação	esperamos	
pela	chegada	do	referido	comboio.	O	dia	não	está	soa-
lheiro,	mas	também	não	chove;	manter-se-ia	assim	du-
rante	todo	o	dia	nos	vários	locais	por	onde	passaríamos.	
Cerca	de	sete	casais	são	do	norte	do	país	e	rapidamente	
nos	apercebemos	uns	dos	outros.	A	viagem	passa	 ra-
pidamente	 numa	 amena	 cavaqueira.	 Poucos	 minutos	
após	a	chegada	ao	Entroncamento,	aos	altifalantes	da	

estação	é	anunciada	a	chegada	à	li-
nha	número	9	do	Comboio	Românti-
co	com	destino	a	Castelo	Branco.	Ao	
longe,	avista-se	um	vulto	laranja	de-
nunciando	parcialmente	o	tipo	de	lo-
comotiva.	Já	próximo	da	gare	e	com	
a	ajuda	da	objectiva	da	máquina,	a	
composição	 revela-se.	 À	 cabeça,	 a	
locomotiva	 2611,	 com	 três	 carrua-
gens	Sorefame.

Somos	 recebidos	 por	 um	 mimo	
que	distribui	balões	e	um	cabaz	com	
uma	 garrafa	 de	 champanhe.	 Res-
ponsáveis	da	CP	que	acompanham	
a	 viagem	dão	 as	 boas	 vindas	 a	 to-
dos.	 Subimos	 para	 uma	 das	 carru-

Texto e fotografias : Pedro Mêda
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agens	 que	 se	 encontra	 decorada	 de	
acordo	 com	o	 tema.	Seria	 a	 segunda	
vez	 que	 faria	 uma	 viagem	 nas	 belas	
carruagens	 10-69	 500	 com	 as	 poltro-
nas	orientáveis.	

Tempo	para	conhecer	os	 restantes	
vencedores	 e	 viajar	 ao	 longo	 do	Tejo	
ao	 som	 de	 um	 saxofone	 que,	 apesar	
da	trepidação,	não	se	deixa	desafinar.	

Ao	chegar	a	Abrantes	somos	convi-
dados	a	passar	para	a	carruagem-res-
taurante	onde	será	servido	o	almoço	à	
luz	das	velas.	O	prato	principal	do	vasto	
menu	é	lombo	de	porco	com	ameixas.	
Este	ambiente	mantém-se	quase	até	à	
chegada	a	Castelo	Branco.	Mantendo	
o	papel	do	entusiasta	da	ferrovia	a	bor-
do,	reparo	que	o	restaurante	é	o	88-40	
003,	único	ao	serviço	da	CP	Regional.		

Na	estação	desta	cidade,	o	Sol	apa-
rece	para	cumprimentar	os	casais.	So-
mos	recebidos	com	música	e	pelas	au-
toridades	 locais	que	 fornecem	um	 “kit	
turístico”	para	uma	visita	mais	comple-
ta.	 Dispomos	 de	 algumas	 horas	 para	
passear	por	diversos	locais.	Os	casais	
seguem	diferentes	caminhos.	Escolhe-
mos	caminhar	cidade	acima	até	ao	cas-
telo,	situado	no	topo	do	Monte	da	Car-
dosa.	De	regresso,	algum	tempo	para	
passar	junto	a	um	jardim	com	o	nome	e	
o	brasão	da	cidade.	O	tempo	começa	a	
ficar	mais	cinzento	e	o	regresso	à	esta-
ção	é	feito	a	passo	acelerado.	

Antes	da	partida,	o	Intercidades	proveniente	da	Co-
vilhã	 iria	 chegar	 e	 trocar	 de	 locomotiva.	 Oportunidade	
para	 captar	 algumas	 imagens	 continuando	 a	 fazer	 jus	
ao	motivo	pelo	qual	fomos	seleccionados	para	ali	estar.	
Não	estive	sozinho,	uma	vez	que	outros	entusiastas	lo-
cais	aproveitaram	também	a	oportunidade	singular	para	
fotografar	a	composição	do	Romântico.		

O	IC	parte	e,	momentos	depois,	o	Comboio	Român-
tico	inicia	a	sua	marcha	de	regresso.	O	pessoal	do	ca-
tering	 reconfigurou	 parcialmente	 as	 carruagens,	 trans-
formando-as	 numa	 mesa	 gigante	
onde	nos	aguarda	um	belo	lanche.	
O	convívio	quebrado	pelo	passeio	
é	retomado	e,	sem	nos	aperceber-
mos	do	passar	do	tempo,	anoitece	
e	 a	 circulação	 detém-se	 no	 En-
troncamento.	Os	 casais	 com	des-
tino	 ao	 norte	 do	 país	 abandonam	
a	composição	e	após	a	partida	do	
Comboio	 Romântico,	 atravessam	
a	plataforma	para	entrar	no	Interci-
dades	que	nos	levará	até	ao	Porto.	

O	regresso	é	realizado	parcialmente	no	Bar.
Foi	uma	viagem	memorável,	pelo	motivo,	pela	com-

panhia	e	pela	composição	que	assegurou	o	serviço.	
Nos	 anos	 seguintes,	 o	 Comboio	 Romântico	 conti-

nuou	 a	 realizar-se	 em	moldes	 semelhantes,	mas	 com	
recurso	a	outro	material,	como	UTE	2240	e	UME	3400,	
em	função	do	local	de	destino.

Actualmente	o	Passatempo	do	Dia	dos	Namorados	
mantém-se,	 oferecendo	 a	 um	 casal	 um	 INTRA	 RAIL	
XCape.
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Na	altura	em	que	embarquei,	
a	composição	recorria	à	ima-

gem	 de	 marca	 do	 Douro	 ao	 longo	
de	 décadas:	 uma	 locomotiva	 1400	
e	 cinco	 carruagens	Sorefame,	 bem	
brilhantes,	 como	 era	 apanágio	 do	
material	de	passageiros	do	depósito	
de	Contumil.	Entre	as	cinco	Sorefa-
mes,	 uma	 carruagem	 cafetaria	 re-
valorizada	semanas	antes,	de	onde	
vi	o	Douro	desfilar	naquele	seu	jeito	

tão	especial.
A	 cada	 pa-

ragem	do	com-
boio,	a	oportunidade	para	mais	uma	
fotografia.	 Fosse	 em	Ermesinde	 ou	
em	Ermida.	Depois	de	passarmos	a	
Régua,	 o	Douro	 profundo,	 o	Douro	
mais	selvagem,	mais	misterioso	e	a	
apelar	 ao	 sentido	 mais	 heróico	 do	
comboio,	 que	ali	 se	 debate	 entre	 a	
corrente	do	Douro	e	as	ásperas	es-

carpas	 rochosas	que	descem	até	à	
água.

A	chegada	à	Ferradosa	é	de	uma	
imponência	pouco	vista	a	nível	mun-
dial	 quando	 falamos	 de	 percursos	
ferroviários.	A	 dureza	 da	 paisagem	
do	Alto	Douro,	tão	bem	descrita	ve-
zes	 sem	 fim	 por	 Miguel	 Torga,	 os	
vales	que	se	abrem	para	logo	se	fe-
charem	sobre	si	mesmos,	o	túnel	de	
Alegria,	o	Cachão	da	Valeira,	a	bar-
ragem	da	Valeira	e,	claro,	o	novo	tra-
çado	que	a	linha	tem	desde	a	inau-
guração	desta	última	barragem,	que	
faz	o	comboio	bailar	acima	do	rio	an-
tes	de	o	cruzar	numa	nova	ponte	que	
deixou	a	antiga	estação	sem	serviço	
ferroviário.

Mais	 alguns	 quilómetros,	 e	 o	
comboio	 parava	 em	 Freixo	 de	 Nu-
mão.	 Daqui	 partia,	 e	 ainda	 hoje	
assim	 é,	 o	 trajecto	 B	 da	 Rota	 das	
Amendoeiras.	 Os	 passageiros	 que	
escolheram	esta	rota,	que	os	leva	a	
Penedono,	Trancoso	e	Mêda,	saem	

Rota das amendoeiRas

Pedro	Mêda

H oje operada com as automotoras 
592 alugadas à Renfe, a Rota das 

Amendoeiras em Flor parte do 
Porto e leva os passageiros até perto do 
Douro Internacional, onde os autocarros 
cumprem a sua função capilar e fazem o 

passeio por entre as amendoeiras e alguns 
dos locais mais fantásticos do nosso país.

João Cunha

João Cunha / Pedro Mêda

João Cunha

Composição parada em Ermidas, aguardando cruzamento
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aqui.	E	a	1400	lá	continua	com	o	seu	
ronco	típico,	cabine	bem	alta	e	buzi-
na	entroncada	a	conduzir,	orgulhosa	
e	vaidosa,	a	sua	bela	composição	de	
carruagens	em	aço	inox.

No	Pocinho,	os	comboios	da	Rota	
das	 Amendoeiras	 produzem	 uma	
azáfama	 já	 pouco	 vista	 no	 términus	
da	 linha	 do	 Douro.	 Vários	 autocar-
ros	esperam	no	 largo	da	estação,	e	
dividem-se	pelas	 rotas	A	e	C.	A	rota	
C	 leva	os	 turistas	por	Moncorvo,	Al-
fândega	da	Fé	e	Mogadouro.	Eu	em-
barco	num	dos	autocarros	da	rota	A,	
que	me	 levará	por	Torre	de	Moncor-
vo,	Freixo	de	Espada	à	Cinta,	Pene-
do	Durão,	Barca	d’Alva,	Figueira	 de	
Castelo	Rodrigo	e	Vila	Nova	de	Foz	
Côa.

O	misticismo	que	a	áspera	paisa-
gem	transmontada	empresta	ao	per-
curso	e	às	 localidades	atravessadas	
valorizam	 este	 programa.	 Acredito	
até	 que	 este	 programa	 poderia	 ser	
vendido	todo	o	ano,	mesmo	sem	flo-
res	nas	amendoeiras.

Além	da	sempre	bela	viagem	pela	
Linha	do	Douro,	podemos	ver	a	nova	
esperança	mineira	em	Torre	de	Mon-
corvo,	e	cruzarmos	a	antiga	Linha	do	
Sabor.	Uma	das	linhas	mais	esqueci-
das	da	história	ferroviária	nacional,	e	
uma	das	mais	míticas	pela	particulari-
dade	dos	tráfegos	que	teve.	Estações	
abandonadas	pelo	meio	dos	montes,	
traçados	 abandonados	 e	 reconhecí-
veis	apenas	pela	sua	geometria	par-

João Cunha

Paragem em Freixo do Numão, o inicío do percurso B

Pedro Mêda

Pocinho, e a continuação da viagem em autocarros

João Cunha

As amendoeiras em flor, com a antiga estação do Carvalhal em fundo
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ticular.
Em	Freixo	de	Espada	à	Cinta,	o	

tempo	para	almoçar	tranquilamente.	
Oportunidade	 para	 degustar	 uma	
boa	posta	à	Mirandesa,	com	aquele	
molho	de	azeite,	alho	e	mais	alguns	
condimentos	 que	 aprimoram	 o	 pa-
ladar,	enquanto	se	convive	à	mesa	
com	 os	 companheiros	 de	 viagem,	
revendo	 o	 que	 já	 passou	 e	 anteci-
pando	a	jornada	que	falta	à	tarde.

Depois	de	almoço,	de	volta	aos	
autocarros	 e	 o	 destino	 é	 Penedo	
Durão.	Um	 local	de	suster	a	 respi-
ração!	Lá	bem	do	alto,	de	um	Mira-
douro	onde	o	horizonte	parece	 tão	

alcançável	 como	 a	 Barragem	 de	
Saucelle,	 que	 podemos	 observar	
dezenas	de	metros	abaixo	de	nós.	
De	novo,	 leio	Miguel	Torga	na	pai-
sagem.

A	rota	das	amendoeiras	prosse-
gue,	e	mais	tarde	embrenhamo-nos	
no	 gigantismo	 surrealista	 do	 edifí-
cio	 imponente	 da	 outrora	 estação	
fronteiriça	 de	Barca	 d’Alva,	 em	dia	
de	feira	na	localidade.	As	memórias	
de	um	tempo	que	já	não	volta	estão	
bem	 presentes.	 No	 silêncio	 sepul-
cral	 da	 estação	 conseguimos	 ima-
ginar	o	fervilhar	da	chegada	de	um	
comboio	internacional.	Pessoas	que	

sobem	 e	 descem.	 Controlos	 frontei-
riços.	Reencontros.	As	estações	são	
isso	 mesmo,	 ponto	 de	 encontro	 de	
estados	de	alma	e	de	necessidades	
de	 transporte	diversas.	Barca	d’Alva	
conserva	 bem	 esse	 ambiente,	mes-
mo	que	o	último	comboio	tenha	por	lá	
passado	há	mais	de	vinte	anos.

O	 passeio	 não	 termina	 sem	 um	
passeio	por	Figueira	de	Castelo	Ro-
drigo,	 onde	 além	 das	 amendoeiras	
se	 encontram	produtos	 regionais	 de	
enorme	qualidade	e	superior	interes-
se	gastronómico.	Oportunidade	para	
comprar	alguns	artigos	que	 farão	as	
delícias	 da	 família,	 fazer	mais	 algu-
mas	 fotografias	 às	 amendoeiras,	 e	
regressar	ao	autocarro.

Já	em	Foz	Côa,	tempo	para	apro-
visionamento	 da	 bagagem	 com	 co-
mida	 que	 é	 depois	 a	 companhia	 na	
viagem	de	regresso.	É	já	noite,	o	can-
saço	começa	a	ser	visível,	e	espelha	
bem	a	intensidade	e	valia	destes	tra-
jectos	turísticos.	Uma	viagem	destas	
só	vale	a	pena	se	puxar	por	nós,	se	
nos	retirar	das	zonas	de	conforto	e	se	
nos	 conseguir	 absorver	 a	 ponto	 de	
captarmos	a	essência	das	paisagens	
majestosas	que	atravessamos	e,	cla-
ro,	 a	 fina	 subtileza	 das	 tonalidades	
com	que	as	amendoeiras	pintam	as	
encostas.

Penedo Durão

A estação de Barca d’Alva vista da outra margem do Douro

João Cunha

João Cunha



comboio históRico

32

De	 volta	 ao	 Pocinho,	 ponto	 de	
encontro	de	todas	as	três	rotas	rodo-
viárias	distintas	que	existem	na	 rota	
das	Amendoeiras.	A	1400	já	ronca	de	
novo,	 com	 aquele	 assobio	 típico	 do	
seu	turbocompressor,	e	que	tão	bem	
distinguia	 as	 1400	 de	 Contumil	 das	
restantes	1400	da	rede.	Sempre	 im-
pecáveis,	 sempre	 vaidosas,	 luzidias	
e	prontas	para	mais	um	serviço.

Às	 19h49,	 a	 1413	 buzina,	 o	ma-
quinista	desaperta	os	freios,	e	o	com-
boio	 começa	 a	 deslizar	 lentamente	
rumo	 ao	 Porto.	 Um	 cruzamento	 em	
Vargelas,	passagem	pelo	Tua	e	uma	
breve	 paragem	 na	 Régua,	 numa	
apressada	 marcha	 de	 regresso	 que	
contava	ainda	com	cruzamentos	em	
Rêde	 e	 Juncal.	 Depois	 disso,	 para-
gens	comerciais	em	Caíde,	Penafiel,	
Valongo,	 Ermesinde	 e	 Porto	 Cam-
panhã,	 antes	 do	 triunfal	 regresso	 à	
sumptuosa	estação	de	São	Bento,	a	
anfitriã	 maior	 que	 acolhia	 logo	 pela	
manhã	os	turistas	das	amendoeiras!

Ferroviariamente,	o	programa	ter-
minava	com	uma	2600,	a	de	reserva	
de	Contumil,	a	rebocar	carruagens	e	
1400	de	volta	ao	depósito,	numa	ima-
gem	 irrepetível	 por	 tantas	 e	 tantas	
razões.

Pelo	 despretensiosismo,	 pelas	
paisagens,	pela	coordenação	e	pela	
singularidade,	estes	programas	ofere-
cidos	pela	Rota	das	Amendoeiras	são	
quanto	a	mim	do	mais	aconselhável	
que	conheço	das	administrações	fer-
roviárias	europeias.	É	a	oportunidade	
de	fazer	uma	das	linhas	mais	bonitas	
da	Europa	mas	também	de	observar	
algumas	das	paisagens	mais	únicas	
que	 temos	no	país,	de	experimentar	
alguns	dos	sabores	mais	tradicionais	
e	requintados	e,	claro,	de	passar	um	
óptimo	 dia	 de	 convívio	 com	 todos	
quantos	vão	à	descoberta	do	Portu-
gal	 profundo.	 Estão	 todos	 convida-
dos,	pois,	a	tomarem	o	seu	lugar	na	
campanha	de	2013.

Este	ano,	os	comboios	sairão	nos	
dias	2,	9,	16	e	23	de	Março	às	7h20	
de	Porto-Campanhã,	onde	regressa-
rão	às	22h55	após	todos	estes	ines-
quecíveis	passeios.	Vale	bem	a	pena,	
e	 os	 preços	 são	 bem	 convidativos,	
mesmo	em	altura	de	crise. O regresso com saída da estação do Pocinho

A venda de rebuçados na Régua

Conforto proporcionado pelo material sorefame

Pedro Mêda

Pedro Mêda

Pedro Mêda
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as paisagens magnÍFicas que nos acompanham todo o 
peRcuRso, queR de comboio ou autocaRRo...
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José sousa

antes & depois

Penteado
06 de Agosto de 2008

14 de Agosto de 2010
Fotografias de José Sousa
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A	ligação	em	serviço	de	longo	curso	entre	Guimarães	e	Lisboa	é	efectuada	diariamente	através	do	comboio	
Intercidades	620.	Este	comboio	tem	a	sua	partida	de	

Guimarães	às	7h43	e	a	sua	chegada	a	Lisboa	Santa	Apolónia	
às	12h00.	No	seu	percurso	efectua	paragens	em	Santo	Tirso,	
Trofa,	Porto	Campanhã,	Gaia,	Espinho,	Ovar,	Aveiro,	Coimbra-
-B,	Pombal,	Caxarias,	Entroncamento,	Santarém,	Vila	Franca	
de	Xira,	Lisboa	Oriente.

O	serviço	Intercidades	entre	Guimarães	e	Lisboa	em	ligação	
directa	iniciou-se	em	11	de	Julho	de	2004,	sendo	na	altura	as-
segurado	pelo	comboio	Intercidades	530	(que	até	então	ligava	
Braga	a	Lisboa).	Até	àquela	data	não	existia	qualquer	serviço	
de	 longo	 curso	de	e	 para	 a	 cidade	de	Guimarães.	Contudo,	
após	a	finalização	das	obras	de	remodelação	do	Ramal	de	Bra-
ga	e	do	troço	entre	Lousado	e	Guimarães	da	antiga	Linha	de	
Guimarães,	a	CP	remodelou	a	sua	oferta	de	Longo	Curso	na	
zona	do	Minho	com	a	extensão	do	serviço	Alfa	Pendular	a	Bra-
ga	e	com	o	“desvio”	do	IC	de	Braga	para	Guimarães,	de	forma	
a	servir	esta	cidade	com	uma	 ligação	diária	de	Longo	Curso	
sem	necessidade	de	quaisquer	transbordos	até	à	capital.

Sendo	um	comboio	de	serviço	Intercidades,	a	sua	gestão	é	
da	responsabilidade	da	CP	Longo	Curso.	A	composição	habi-
tual	deste	comboio	varia	entre	cinco	a	oito	carruagens,	conso-

ante	a	procura	justifique	mais	ou	menos	carruagens.	Os	dias	
de	maior	procuram	registam-se	aos	Sábados	e	às	2as	feiras,	
claramente	relacionados	com	os	fins	de	semana.

A	 tracção	deste	 comboio	é	assegurada	pelas	 locomotivas	
5600	 e,	 embora	 até	 Janeiro	 deste	 ano	 o	 material	 rebocado	
contasse	apenas	com	as	carruagens	CoRail’s,	actualmente	é	
já	habitual	serem	incluídas	nas	composições	do	620	também	
carruagens	sorefame.

O	IC	620	passou	a	constar	dos	horários	da	CP	a	partir	de	
22	de	Abril	de	2007	em	subsitituição	do	IC	530	que	realizava	
o	mesmo	serviço	desde	2004.	Esta	alteração	ocorreu	aquando	
da	reestruturação	profunda	dos	horários	do	Longo	Curso	en-
tre	Lisboa,	Porto,	Guimarães	e	Braga.	A	sua	 lei	de	paragens	
manteve-se	 inalterada,	
tendo	 havido	 apenas	
um	 ligeiro	 ajuste	 ao	
seu	 horário	 de	 forma	
a	 permitir	 a	 chegada	
mais	cedo	a	Lisboa	e	
a	aproveitar	os	troços	
onde	é	possível	circu-
lar	 a	 velocidades	 su-
periores	a	160	km/h.

inteRcidades 620

destaque FeRRoviáRio passageiRos 

5613 com um IC 620 em Vila Nova de Anços, 13 de Fevereiro de 2010

Partida: 07h43
Chegada: 12h00
Tempo de percurso: 4h17
Distância percorrida: 391.28 km
Tipo de marcha: T-200
Tipo de locomotiva: CP 5600
Regime de frequência: diário

João Joaquim João Joaquim
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Concordância de Xabregas, 16 de Abril de 2012

Portela, 21 de Julho de 2012

à chegada a Pombal, 18 de Fevereiro de 2012

Lamarosa, 13 de Março de 2010

à passagem pelas dunas de Gaia, 22 de Janeiro de 2011

O IC 674 na passagem pelo Pk 279, 25 de Agosto de 2012
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65280/1
iRivo-meRcadoRias - pRaias do sado

O		comboio	65280/1	efectua	o	transporte	de	ma-
deira	 entre	 o	 terminal	 de	 mercadorias	 de	 Irivo	
(Irivo-Mercadorias)	e	Praias	do	Sado	(terminal	da	

Portucel).	Este	serviço	é	assegurado	pela	Takargo,	tendo	sido	
realizada	a	primeira	marcha	a	5	de	Junho	de	2012.

Este	comboio	surgiu	em	substituição	do	comboio	65240/1	
(Irivo-Mercadorias	–	Mortágua),	 comboio	que	carregava	par-
te	da	sua	composição	final	em	 Irivo-Mercadorias	e	parte	em	
Mortágua,	 seguindo	 posteriormente	 como	 65480/1	 para	
Praias	do	Sado.	Inicialmente	o	65280/1	circulava	em	regime	
semanal,	sendo	a	sua	marcha	 realizada	às	 terças-feiras.	No	
entanto,	a	partir	de	3	de	Setembro	de	2012,	o	regime	passou	
a	bi-semanal	com	marchas	às	segundas	e	terças-feiras.	Esta	
frequência	manteve-se	 inalterada	até	Janeiro	de	2013	(salvo	
em	poucas	ocasiões	em	que	circulou	como	especial	noutros	
dias	da	semana),	 tendo	no	final	desse	mês	a	 frequência	au-
mentado	para	quatro	marchas	por	semana,	realizadas	de	se-
gunda	a	quinta-feira.

A	tracção	deste	comboio	tem	sido	exclusiva	das	locomoti-
vas	6000	da	Takargo	em	todo	o	seu	percurso.

A	carga	transportada	é	rolaria	de	eucalipto,	carregada	em	
caixas-móveis	adaptadas	com	fueiros.	Para	o	 transporte	das	
caixas	móveis	são	utilizados	vagões	plataforma	Sgnss.	A	com-
posição	habitual	conta	com	dezassete	vagões	carregados	cada	

com	duas	caixas-móveis.	Para	reforço	da	segurança	durante	a	
marcha,	a	madeira	é	segura	com	correias	às	caixas-móveis	de	
forma	a	evitar	que	se	solte	e	caia	durante	a	marcha.

O	65280/1 parte	de	 Irivo-Mercadorias	com	apenas	me-
tade	da	sua	composição	final,	acoplando	a	outra	metade	em	
Ermesinde-A,	 de	 onde	 segue	 com	 a	 composição	 completa	
para	o	destino	final.	Tal	deve-se	à	dimensão	da	via	disponível	
para	o	carregamento	em	 Irivo-Mercadorias	não	possibilitar	o	
carregamento	da	composição	completa	em	simultâneo	neste	
terminal	 obrigando	a	que	seja	 carregada	apenas	metade	da	
composição	de	cada	vez.	Uma	vez	que	não	existem	vias	dis-
ponível	para	o	aparcamento	da	outra	metade	da	composição	
neste	terminal,	a	mesma	é	aparcada	em	Ermesinde-A	(o	que	
origina	 uma	 marcha	 entre	 Irivo-Mercadorias	 e	 Ermesinde-A	
para	trocar	a	primeira	
metade	 carregada	
pela	 segunda	 ainda	
por	carregar).	

A	 marcha	 do	
65280/1	 está	 esta-
belecida	 com	 circula-
ção	via	Linha	de	Ven-
das	Novas.

meRcadoRias

Aproximando-se de Ovar, a 6007 lidera o 65280/1, 7 de Agosto de 2012

Partida: 12h40
Chegada: 20h27
Tempo de percurso: 7h47
Distância percorrida: 408 km
Tipo de marcha: T-100
Tipo de locomotiva: Takargo 6000
Regime de frequência: segunda a 
quinta

João Joaquim

João Joaquim



A última metade da composição já carregada e em 
direcção a Ermesinde-A, 21 de Janeiro de 2013

Antes do 65280/1 existir era o 65240/1 que 
escoava a madeira de Irivo, 27 de Abril de 2012

Novamente a 6007 a traccionar o 65280/1 à passagem por Pombal, 28 de Agosto de 2012

à passagem por Esmoriz com a 6001 na tracção, 29 de Janeiro de 2013 

destaque FeRRoviáRio
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No	 caso	 das	 locomotivas	
da	série	5600	da	CP,	elas	

contam	 com	 faróis	 de	 presença,	
com	o	 foco	principal,	 faróis	de	cau-
da	 e	 com	 faróis	 amarelos	 que	 têm	
a	 função	de	 indicar	a	circulação	de	
comboios	especiais	(no	entanto	são	
faróis	que	só	muito	esporadicamen-
te	foram	utilizados,	se	é	que	alguma	
vez	o	foram).

No	mundo	digital	existem	dife-
rentes	tipos	de	descodificadores,	po-
dendo	contar	com	uma	ou	mais	fun-
ções	auxiliares	além	da	 função	que	
comanda	 as	 luzes.	 No	 entanto,	 os	
descodificadores	 mais	 comuns	 que	
se	comercializam	contam	com	duas	
funções	 auxiliares.	 Como	 tal,	 este	
tutorial	vai	considerar	apenas	estes	
descodificadores.

Tendo	três	funções	disponíveis	
para	 o	 controlo	 das	 luzes	 e	 tendo	
em	consideração	que	nenhuma	das	
locomotivas	 CP	 5600	 fabricadas	 à	
escala	 até	 hoje	 incorpora	 as	 luzes	
amarelas	para	aviso	de	circulações	
especiais,	 podemos	 associar	 cada	
uma	 das	 funções	 ao	 tipo	 de	 luzes	
com	que	contam	estas	locomotivas,	

ou	seja	faróis	de	presença,	farol	prin-
cipal	e	faróis	de	cauda.

De	notar	que	neste	tutorial	não	
se	tem	em	consideração	a	correcção	
da	 posição	 dos	 faróis	 de	 presença	
(que	 deveriam	 acender	 na	 posição	
dos	 faróis	de	cauda	e	não	ao	 lado,	
onde	na	realidade	acendem	os	faróis	
de	aviso	de	circulações	especiais).

Na	 electrónica	 e	 na	 electrici-
dade	geralmente	não	existe	apenas	
uma	 solução	 para	 se	 alcançar	 um	
determinado	 objectivo.	 Como	 tal,	 a	
solução	 apresentada	 neste	 tutorial	
é	uma	das	várias	possíveis	para	se	
conseguir	 o	 controlo	 independente	
das	 luzes	desta	 locomotiva.	A	solu-
ção	apresentada	é	uma	solução	sim-
ples	e	que	apenas	implica	a	compra	
de	 quatro	 díodos	 (por	 exemplo,	 dí-
odos	1N4148).	A	nível	de	alteração	
da	instalação	eléctrica	da	locomotiva	
não	existe	grande	complexidade	no	
processo,	apenas	se	requer	alguma	
mão	 firme	 para	 soldar	 e	 dessoldar	
as	resistências	que	equipam	a	loco-
motiva	de	 fábrica	 (caso	se	as	quei-
ra	 reaproveitar).	 Futuramente	 será	
publicado	um	tutorial	para	o	mesmo	

efeito,	mas	que	 recorre	à	utilização	
de	transístores	em	vez	de	díodos.

A	 corrente	 eléctrica	 tal	 como	
uma	 corrente	 de	 água	 fluí	 de	 um	
ponto	com	maior	potencial	para	um	
com	menor	potencial,	seguindo	sem-
pre	o	caminho	mais	fácil	que	encon-
tra.	Num	descodificar	 todas	as	 fun-
ções	 auxiliares	 (inclusive	 a	 função	
que	controla	as	luzes)	tem	potencial	
negativo.	Apenas	o	comum	(fio	azul)	
tem	 potencial	 positivo.	 Como	 tal,	 é		
possível	utilizar	uma	função	auxiliar	
para	drenar	a	corrente	do	comum	e	
evitar	que	um	LED	ou	uma	lâmpada	
acendam.	No	entanto,	não	é	possí-
vel	ligar	uma	função	auxiliar	directa-
mente	ao	comum,	pois	tal	resultaria	
num	curto-circuito.	De	forma	a	evitar	
que	tal	não	ocorra,	é	necessário	co-
locar	 uma	 resistência	 no	 lado	 posi-
tivo	 do	 circuito,	 antes	 do	 LED	 ou	
da	 lâmpada.	 Entre	 a	 resistência	 e	
o	LED	ou	 lâmpada	 liga-se	a	função	
auxiliar.	Desta	forma,	ao	activar-se	a	
função	auxiliar	o	seu	circuito	oferece	
menor	 resistência	 do	que	o	 circuito	
onde	 está	 instalado	 o	 componente	
que	se	iluminará	(e	que	provoca	re-

Texto, fotos e diagramas

João Joaquim

Controlo independente de luzes

Tal como foi referido na 
edição de Janeiro de 2013 
da revista Trainspotter, no 

modelismo ferroviário a maioria 
dos modelos de material motor 
equipado com iluminação não 

permite o controlo individual das 
diferentes luzes (ou faróis). Sendo 
esta situação irrealista, uma vez 

que, na realidade, é possível 
controlar a iluminação de forma 
independente e sem a restrição 

do sentido da marcha, e tendo em 
conta que através da instalação 

de um descodificador se ganham 
funções extra numa locomotiva ou 
outro material motor, nada como 
adaptar electricamente o material 
à escala para que este seja o mais 

fiel possível à realidade. A locomotiva 5611 em circulação apenas com os faróis de presença acesos.

Cp 5600 - eleCtrotren
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Esquema eléctrico da instalação eléctrica antes da alteração.

Placa electrónica da CP5600 Electrotren sem alterações.

Esquema eléctrico da instalação eléctrica depois da alteração.

sistência)	e	toda	a	corrente	é	drenada	
para	a	função	auxiliar	evitando	que	a	
mesma	chegue	ao	componente	de	ilu-
minação.	Visualmente	resultará	que	a	
luz	que	queremos	controlar	seja	apa-
gada	sempre	que	a	função	é	activada.

Uma	 vez	 que	 o	 foco	 principal	 e	
os	 faróis	 de	 cauda	 são	 as	 luzes	 que	
normalmente	 estão	 mais	 vezes	 apa-
gadas	 (os	 faróis	 de	 cauda	 só	 são	 li-
gados	 quando	 a	 locomotiva	 circula	
isolada	e	o	foco	principal	é	desligado	
nos	cruzamentos	ou	na	passagem	por	
estações,	 por	 exemplo),	 utilizaremos	
as	duas	funções	auxiliares	disponíveis	
para	comandar	de	forma	independen-
te	dos	faróis	de	presença.	

De	notar	que	qualquer	uma	das	
luzes	só	se	acenderá	se	a	função	das	
luzes	estiver	activada.	

Passo-a-passo

No	circuito	eléctrico	das	locomo-
tivas	 CP	 5600	 fabricadas	 pela	 Elec-
trotren,	as	resistências	que	controlam	
a	 corrente	 que	 chega	 aos	 leds	 que	
fornecem	 a	 iluminação	 à	 locomotiva	
estão	colocadas	no	lado	negativo	(ou	
seja,	no	lado	que	está	ligado	à	função	
das	luzes	–	fios	branco	e	amarelo).	Tal	
situação	 implica	 que	 seja	 necessário	
dessoldar	 as	 resistências	 associadas	
às	luzes	que	queremos	comandar	com	
as	 funções	auxiliares	e	colocá-las	no	
lado	 associado	 ao	 comum	 (fio	 azul).	
As	 resistências	 que	 vêm	 de	 fábrica	
podem	 ser	 aproveitadas,	 ou	 caso	 se	
prefira	 poderão	 ser	 colocadas	 resis-
tências	novas	(de	1KΩ).	



41

modelos à escala

As	resistências	associadas	aos	LEDs	dos	faróis	de	
cauda	são	as	resistências	R3	e	R6.	As	resistências	R5	e	
R2	estão	associadas	aos	leds	do	foco	principal.

Após	 se	 retirarem	as	 resistências	 é	 necessário	 fe-
char	 electricamente	 o	 circuito;	 para	 tal	 bastará	 soldar	
um	fio	ou	uma	pequena	haste	metálica	(por	exemplo	re-
sultante	do	corte	das	“patas”	de	um	LED	ou	outro	com-
ponente	electrónico)	 entre	 os	pontos	de	 soldadura	de	
cada	resistência.

Nos	 descodificadores	 com	 duas	 funções	 auxiliares	
é	habitual	as	mesmas	serem	identificadas	como	AUX1	
(fio	verde)	e	AUX2	(fio	violeta).	O	fio	verde	está	soldado	

ao	 conector	 que	 se	 instala	 nas	 locomotivas	 enquanto	
que	o	fio	violeta	está	solto.	De	forma	a	se	aproveitar	o	
socket	da	locomotiva	e	não	ser	necessário	dessoldar	o	
fio	verde	do	conector,	pode-se	soldar	um	fio	directamen-
te	ao	ponto	de	soldadura	do	socket,	correspondente	ao	
encaixe	do	fio	verde	do	decoder.

Os	 faróis	 de	 cauda	 são	 identificados	 por	 LED2	 e	
LED3.	Como	 tal,	 é	 necessário	 soldar	 uma	 resistência	
aos	pontos	de	soldadura	LED2+	e	LED3+.	Em	seguida	
é	necessário	soldar	um	díodo	a	ligar	cada	resistência	ao	
fio	que	conecta	a	AUX1.	É,	ainda,	necessário	ligar	o	fio	
que	provém	do	LED	entre	o	díodo	e	a	resistência.
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A	alteração	para	o	farol	principal	é	idêntica	à	alteração	dos	faróis	de	cauda.	Mas	neste	caso	os	LEDs	a	ter	em	
conta	são	os	LED5	e	LED6.	Uma	vez	que	o	fio	violeta	está	solto	no	decoder,	basta	soldá-lo	ao	troço	comum	entre	
os	dois	díodos.

Circuito eléctrico já alterado para comando individual dos faróis de cauda através de AuX1.

Circuito eléctrico alterado para comando individual dos faróis de cauda através de AuX1 e do farol principal através de AuX2.

Durante o processo de alteração do circuito eléctrico é importante ter em atenção possíveis pontos de contactos 
que possam originar curto-circuitos ou passagens de corrente indevidas. De forma a prevenir e a evitar estas situ-
ações é importante colocar os componentes o afastados entre si ou isolá-los nos possíveis pontos de contacto. é, 
também, conveniente fixá-los de forma a que não fiquem soltos pois com a deslocação do material podem sair da 
sua posição e originar problemas.
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Após	a	alteração	do	circuito	eléctrico	conforme	descrito	neste	artigo	poderemos	comandar	de	forma	independen-
te	os	faróis	da	nossa	CP5600.	Em	vez	do	simples	liga-e-desliga	de	todos	os	faróis	em	simultêneo,	poderemos	rolar	
a	locomotiva	apenas	com	os	faróis	de	presença	acesos	(situação	que	ocorre	na	realidade	à	passagem	por	estações	
ou	em	cruzamentos	em	plena	via)	ou	com	os	faróis	de	cauda	desligados	(tal	como	acontece	quando	a	locomotiva	
circula	com	carga).	De	notar	que	os	faróis	se	mantêm	a	acender	consoante	o	sentido	da	marcha.

Após a alteração ao activar-se a função das luzes todos os faróis são acesos.

Ao activar-se AuX1 os faróis de cauda são desligados, mantendo-se os restantes faróis acesos.

Se se activar a função AUX2 o foco principal desliga-se, ficando acesos os faróis de presença e de cauda.

Activando-se AUX1 e AUX2 em simultâneo ficam acesos os faróis de presença.
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Embora	neste	artigo	apenas	se	faça	referência	à	locomotiva	CP	5600	fabricada	pela	Electrotren,	o	tutorial	apre-
sentado	é	válido	para	outras	locomotivas	ou	automotoras.	No	entanto	será	necessário	verificar	se	a	posição	das	
resistências	que	protegem	os	LEDs	está	do	lado	das	funções	(negativo)	ou	do	lado	do	comum	(positivo)	pois	não	
existem	uma	regra	definida	na	sua	colocação	por	parte	dos	fabricantes.	No	caso	das	resistência	se	encontrarem	
no	lado	positivo,	bastará	iniciar	o	processo	de	alteração	na	colocação	dos	díodos	e	ligação	às	funções	auxiliares.

De notar que esta alteração apenas permite o controlo independente das luzes em sistemas digitais. 
Em sistemas analógicos o funcionamento das luzes será idêntico ao funcionamento sem a alteração.

Caso se deseje retirar o descodificador da locomotiva, para que seja possível ter todas as luzes fun-
cionais em analógico, é necessário refazer a instalação de origem.

Novamente com apenas os faróis de presença acesos - CP 5614 com um IC 528 em Ovar, 27 de Abril de 2012.

Apenas os faróis de presença acesos.Foco principal e faróis de presença acesos.



Nuno Magalhães

estação teRminal

45

Módulos da Malta do porto
    
1

2 012 foi um ano intenso de atividades 
do Grupo de Módulos do Porto, e 

logo para arranque de 2013 brindaram-
nos com um fim-de-semana recheado de 

emoções!

Fevereiro,	frio	lá	fora,	mas	dentro	do	Museu	
Ferroviário	de	Lousado	sente-se	um	calor	

intenso,	fruto	do	intenso	convívio	entre	visitantes	
e	organizadores…	encontro	de	três	dias,	no	fim-
-de-semana	véspera	de	Carnaval,	dias	8,	9	e	10	
no	local	do	costume	e	os	suspeitos	do	costume.

Para	sexta-feira,	8	de	Fevereiro,	dia	mais	cal-
mo	para	o	público	mas	de	muita	azáfama	para	o	
grupo,	ficou	reservado	para	a	integração	de	mó-
dulos	novos,	 incluindo	a	fantástica	ponte	Beltrão	
Coelho	e	ensaio	geral	de	circulação.	Ainda	assim	
houve	 tempo	 para	 se	 verem	 algumas	 composi-
ções	curiosas	e	qualidade.	

Dia	9,	sábado,	cabeça	de	cartaz	do	evento,	re-
alizou-se	o	1º	Encontro	Temático	do	grupo	e	fez-
-se	a	devida	homenagem	a	uma	série	diesel	da	
CP	–	as	Bombardier	(1960).	E	aqui	superaram-se	
todas	e	quaisquer	expectativas,	número	record	de	
visitas,	 número	 record	 de	máquinas	 em	 circula-
ção,	etc.	De	entre	o	grupo	e	alguns	amigos	que	se	
juntaram	ao	evento,	conseguiram-se	reunir	imen-
sas	locomotivas	CP1960	em	escala	H0.	Entre	as	
rainhas	Norbrass	em	 latão,	às	velhinhas	Lima	e	
ainda	o	modelo	em	resina	da	Raolva.	Houve	uma	
foto	de	 família	num	módulo	que	representa	uma	
rotunda	 e	 respetivas	 cocheiras,	 onde	 podemos	
ver	mais	locomotivas	em	miniatura	do	que	as	atu-
almente	 disponíveis	 no	 parque	 da	CP	Carga.	 É	
obra!	De	referir	a	presença	do	modelista	Ricardo	
Santos,	 que	 deu	 o	 seu	 contributo	 para	 este	 dia	
com	dois	módulos,	ajudando	assim	a	crescer	ain-
da	mais	a	imensa	maquete	desse	dia	(a	maior	de	
sempre	em	Lousado).	

Tiago Duarte

Pedro Mêda

16º Encontro dE ModElisMo 

1º Encontro tEMático 
cP 1960



Tiago Duarte

Gil Monteiro

Gil Monteiro

Nuno Magalhães
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Voltando	ao	som	e	ao	movimento,	para	esse	
dia	o	grupo	reservou	a	passagem	de	comboios	
emblemáticos	que	as	Bombardier	fazem	e	fize-
ram	na	vida	real	por	essas	vias	fora,	desde	o	
transporte	de	mercadorias,	como	de	passagei-
ros	com	o	emblemático	Sud-Express.	Durante	
o	dia	de	sábado	houve	ainda	duas	agradáveis	
e	 obrigatórias	 exceções	 às	 “Bombardeiras”,	
circulou	 um	 comboio	 a	 cargo	 de	 uma	 loco-
motiva	diesel	EE1400	que	estava	encarregue	
de	 levar	 um	comboio	 com	uma	zorra	e	duas	
automotoras	de	via	estreita	e	ainda	foi	feita	a	
apresentação	das	novíssimas	carruagens	CP	-	
B600	em	cor	azul	pela	casa	Arlo-Micromodel.	
Foi	um	dia	em	cheio…	e	a	pedir	mais	encon-
tros	temáticos	seguramente.	

Domingo	 dia	 10,	 último	 do	 cartaz,	 estava	
reservada	a	surpresa	para	os	visitantes	da	cir-
culação	dos	modelos	artesanais	do	modelista	
Luis	Gaspar.	Entre	outras	as	automotoras	350	
e	450	fizeram	 furor.	De	 resto	houve	de	 tudo,	
dia	intenso	com	circulações	nacionais…	

Durante	 os	 três	 dias	 a	 organização	 ainda	
contou	 com	a	passagem	de	 fotos	 num	 retro-
projetor,	que	nos	 fazia	confundir	um	pouco	a	
realidade	 da	 ficção,	 ajudando	 assim	 a	 criar	
uma	simbiose	fantástica.	

Como	agradecimento	de	todo	o	apoio	dos	
visitantes	o	Museu	agraciou	todos	os	presen-
tes	no	sábado	dia	9,	com	o	abrir	de	portas	da	
cocheira	onde	se	encontra	a	automotora	ME7	
e	trouxe	a	mesma	até	ao	exterior,	foi	um	regalo	
aos	olhos	de	todos…	a	provar	que	um	museu	
“vivo”	em	Portugal	tem	aceitação	pela	parte	do	
público.	

Por	último	e	em	jeito	de	rodapé	duas	notas	
de	destaque	pós	encontro.	Em	primeiro	 lugar	
no	fim-de-semana	o	museu	registou	cerca	de	
600	visitantes,	em	segundo	e	ainda	mais	rele-
vante,	em	2012	o	núcleo	de	Lousado	teve	mais	
de	dez	mil	visitantes!	Estas	notícias	são	um	in-
centivo	quer	ao	Grupo	de	Modelismo,	mas	es-
sencialmente	à	equipa	de	trabalho	do	Museu,	
que	bem	merecem	estes	registos.	

bonita suRpResa: me7 saiu cá FoRa...


