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A	qualidade	 é	 uma	 ban-deira	 cada	 vez	 mais	 em	
voga	 e	 nenhuma	 empre-

sa	 a	 pode	 ignorar	 se	 quiser	 vingar	
com	os	seus	serviços	num	mercado	
concorrencial.	O	sector	do	transpor-
te	 ferroviário	 de	 passageiros	 não	
é	excepção	e	em	Portugal,	 onde	o	
desinvestimento	na	actualização	da	
rede	coloca	sérias	limitações	à	ofer-
ta	de	 serviços	 concorrenciais,	 é	di-
fícil	 atingir	 níveis	 de	 qualidade	 que	
os	 tornem	 apetecíveis	 ao	 público.	
Se	pelo	lado	da	rapidez	e	frequência	
não	será	possível	por	parte	dos	ope-
radores	fazer	muito	melhor,	a	quali-
dade	dos	restantes	factores,	nome-
adamente	o	serviço	a	bordo,	ganha	
ainda	mais	 importância	 na	 hora	 de	
captar	clientes.	Por	ser	quase	sem-
pre	operado	por	pesadas	empresas	
estatais,	 depender	 de	 estruturas	
caras,	o	seu	lucro	não	ser	imediato	
nem	os	seus	benefícios	claramente	
mensuráveis,	 o	 caminho-de-ferro	 é	
tendencialmente	 avesso	 à	 mudan-
ça,	o	que	é	um	entrave	no	caminho	
para	a	tão	desejada	qualidade.

É	 sabido	 que	 em	 Portugal	 há	
uma	 falta	 de	 cultura	 do	 comboio.	
Pouca	gente	anda	de	comboio	e	so-
mos	muito	poucos	a	gostar	de	com-
boios.	Há	quem	atribua	este	mal	 à	
excessiva	 proliferação	 do	 automó-

vel,	fomentada	pelos	anos	do	consu-
mismo	e	pelo	obsceno	investimento	
em	 estradas.	 Outros	 culpam	 uma	
inata	vaidade	e	desejo	de	afirmação	
dos	portugueses.	Mas	os	portugue-
ses	 não	 são	 certamente	 assim	 tão	
diferentes	de	outros	povos	e	é	ver-
dade	que	os	comboios	em	Portugal	
sempre	 tiveram	 um	 desfasamento	
considerável	em	relação	ao	resto	da	
Europa	no	que	aos	padrões	de	con-
forto	 diz	 respeito.	Se	 forem	habitu-
adas	a	serviços	bons,	com	qualida-
de	e	 conforto,	 as	pessoas	aderem.	
Temos	 dois	 bons	 exemplos:	 o	Alfa	
Pendular	e	os	urbanos	da	Fertagus.	
Com	níveis	 de	 qualidade	 acima	da	
média,	 atraem	pessoas	que	 viajam	
neles	 com	 agrado	 e	 sem	 qualquer	
complexo	de	inferioridade,	que	pro-
porcionam	boas	taxas	de	ocupação.	
Muitos	certamente	não	são	clientes	
típicos	 do	 comboio	 e	 não	 utilizam	
outros	 serviços	 ferroviários	 além	
destes.	

Ter	a	certificação	ISO-9001	não	
é	 necessariamente	 sinónimo	 da	
prestação	de	serviços	com	a	quali-
dade	que	o	mercado	exige	e	infeliz-
mente	na	CP	existe	claramente	um	
problema	 em	 responder	 aos	 níveis	
de	serviço	que	o	mercado	procura	e	
exige.	O	serviço	IC	mantém	o	stan-
dard	 de	 há	 trinta	 anos,	 mas	 agora	
com	carruagens	mais	velhas,	sujas	
e	 barulhentas	 e	 mesmo	 em	 reno-
vações	 recentes,	 como	 nas	 2240,	
perderam-se	boas	oportunidades	de	
escolher	bancos	minimamente	con-

fortáveis	e	adaptados	às	viagens	em	
questão.	Em	Portugal	tem-se	prefe-
rido	investir	em	betão,	com	estações	
de	 primeiríssimo	 nível	 e	 electrifica-
ções	 sem	 nexo,	 que	 parecem	 uni-
camente	orientadas	para	adaptar	a	
rede	ao	material	circulante	que	exis-
te	e	reduzir	os	custos	operacionais.	
E	isto	tudo,	salvo	a	honrosa	excep-
ção	 de	 Évora,	 sem	 conseguir	 me-
lhorar	 a	 variável	 mais	 significativa	
da	equação	da	qualidade:	a	rapidez	
da	viagem.	Mesmo	com	esta	limita-
ção	 crónica,	 há	 algumas	melhorias	
que	impõem.	Com	uns	bancos	mais	
cómodos,	 tomadas	 de	 corrente	 em	
cada	 lugar,	wifi	ou	possibilidade	de	
transportar	 bicicletas,	 por	 exemplo,	
haverá	sempre	quem	troque	de	boa	
vontade	o	automóvel	ou	o	autocarro	
pelo	 comboio,	 mesmo	 se	 o	 tempo	
de	 viagem	 não	 for	 muito	 atractivo.	
Tal	ajudaria	a	melhorar	a	imagem	do	
comboio	para	o	grande	público	e	a	
incluí-lo	como	meio	de	transporte	a	
considerar	na	hora	de	viajar.

Para	 nós,	 fazer	 da	Trainspotter	
uma	 revista	 de	 qualidade	 começa	
desde	logo	por	proporcionar	conteú-
dos	apelativos.	Neste	mês	convida-
mos	os	leitores	a	viajar	às	minas	de	
Neves-Corvo	 num	 comboio	 da	 CP	
Carga,	 a	 dar	 um	 salto	 à	Argentina	
para	matar	 saudades	das	Nohab	e	
rumar	ao	Leste	em	duas	sessões	de	
spotting,	que	são	sempre	momentos	
de	qualidade	para	nós	entusiastas,	
pelos	 comboios	 e	 essencialmente	
pelo	bom	convívio.

João Lourenço

João Lourenço
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A locomotiva 2611, reservada 
para o MNF, ao abrigo na 
EMEF do Entroncamento

João Cunha
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Cp CArgA AposTA em Comboios-bloCo

A		CP	Carga	prepara-se	para	realizar	 alterações	 profun-
das	 na	 sua	 operação	 de	 com-
boios,	 até	 ao	 início	 do	 próximo	
mês	de	Maio.	A	empresa	passará	
a	 operar	 os	 seus	 tráfegos	 ape-
nas	 através	 de	 comboios-bloco	
–	 comboios	 com	 composição	
completamente	fixa	e	definida	–	à	
semelhança	 do	 que	 é	 praticado	
pela	Takargo.
Esta	reestruturação	é	marcada	

sobretudo	pelo	fim	dos	comboios	
eixo,	 o	 conceito	 que	 surgiu	 em	
2004	de	comboios	de	mercadoria	
variada	 a	 ligarem	 as	 cinco	 prin-
cipais	estações	de	concentração	
no	país	–	Gaia,	Pampilhosa,	En-
troncamento,	 terminal	 da	 Boba-
dela	 e	 Praias	 do	 Sado	 –	 e	 dos	
comboios	de	distribuição.	Assim,	
os	tráfegos	de	mercadorias	serão	
operados	 de	 forma	 mais	 direc-
ta	entre	a	origem	e	o	destino	da	
mercadoria.	A	CP	Carga	já	opera	
um	número	significativo	de	tráfe-
gos	nestes	moldes,	caso	dos	trá-
fegos	de	carvão	para	a	central	do	
Pego,	 dos	 comboios	 das	 minas	
de	 Neves	 Corvo,	 dos	 comboios	
da	Autoeuropa,	 entre	muitos	 ou-
tros,	 que	 assim	 deverão	 sofrer	
poucas	alterações.	Este	será	um	
tema	para	abordar	mais	em	espe-
cífico	na	próxima	Trainspotter.
Esta	 medida	 permitirá	 não	 só	

optimizar	 os	 recursos	 à	 sua	 dis-
posição,	 mas	 também	 reduzir	
custos	através	da	 racionalização	
de	 tráfegos	e	da	 redução	da	ac-
tividade	 das	 manobras	 nas	 tria-
gens.	Nos	últimos	anos	a	estraté-
gia	da	empresa	já	apontava	neste	
sentido.	A	 aposta	 direccionou-se	
para	os	 tráfegos	maiores	e	mais	
rentáveis,	caso	dos	contentores	e	
dos	produtos	químicos,	em	detri-
mento	 de	 tráfegos	menos	 rentá-
veis	e	menos	significativos,	como	
a	areia	e	os	cereais.	
Recentemente,	 a	 CP	 Carga	

incluiu	 um	 novo	 tráfego	 na	 sua	
carteira	 de	 clientes.	 Trata-se	 de	
sucata	 oriunda	 de	Vicálvaro,	 em	
Espanha,	 próximo	 de	 Madrid,	
destinada	à	siderurgia	da	Maia.	O	
regresso	transporta	ferro	e	circula	
via	Linha	da	Beira	Alta.	
Na	 ordem	 do	 dia	 encontra-se	

também	o	aparecimento	da	nova	
empresa	 ferroviária	 MSC	 Rail,	
propriedade	 do	 segundo	 maior	
armador	de	porta-contentores	do	
mundo,	e	que	promete	operar	os	
tráfegos	de	contentores	de	Sines,	
até	agora	operados	pela	CP	Car-
ga.	Este	tráfego	a	ligar	o	Terminal	
XXI	ao	Entroncamento	e	ao	termi-
nal	da	Bobadela,	ocupa	um	lugar	
de	destaque	na	actividade	da	CP	
Carga,	quer	em	termos	de	movi-
mento,	quer	de	facturação.

Ricardo Quinas

MANuEl QuEIRó à 
FRENTE DA CP CARgA

O	presidente	da	CP,	Manuel	Quei-
ró,	tomou	o	lugar	de	administrador	da	
CP	 Carga	 em	 substituição	 de	 Aires	
São	Pedro,	cumprindo	ordem	do	Go-
verno.	Este	é	agora	o	único	adminis-
trador	 desta	 empresa,	 que	 anterior-
mente	 dispunha	 de	 um	 conselho	 de	
administração	 com	 três	 elementos,	 e	
não	 auferindo	 qualquer	 remuneração	
adicional.	Posteriormente	será	nome-
ado	um	director	geral	que	ficará	encar-
regue	das	funções	de	gestão	diária	da	
CP	Carga.

A	 privatização	 desta	 empresa	 di-
rigida	 agora	 por	 Manuel	 Queiró	 con-
tinua	a	ser	um	assunto	que	se	arras-
ta	 há	 vários	 anos.	 Após	 sucessivos	
adiamentos,	 encontra-se	actualmente	
agendada	 pelo	 Governo	 para	 o	 final	
deste	ano.	Os	moldes	em	que	vai	ser	
concretizada	 encontram-se	 ainda	 por	
clarificar,	 sendo	 que	 a	 hipótese	mais	
recente	refere	a	venda	sem	o	material	
circulante	incluído.	

Também	 por	 resolver	 encontra-se	
ainda	a	situação	dos	terminais	de	mer-
cadorias,	 cujo	 objectivo	 é	 passá-los	
para	 a	 tutela	 de	 uma	 entidade	 inde-
pendente.	A	Refer	é	uma	hipótese.

Apesar	 da	 CP	 Carga	 continuar	 a	
registar	 números	 negativos,	 os	 re-
sultados	 do	 ano	 passado	 mostraram	
grandes	melhorias,	com	os	prejuízos	a	
totalizarem	19	milhões	de	euros	contra	
os	30	milhões	de	euros	registados	em	
2011.	 Também	 a	 destacar	 pela	 posi-
tiva	 foram	as	dívidas	a	 fornecedores,	
que	caíram	também	de	33	milhões	de	
euros	no	 fim	de	Junho	de	2012	para	
apenas	 360	mil	 euros	 no	 final	 desse	
mesmo	 ano,	 segundo	 dados	 do	 Re-
latório	e	Contas	de	2012,	publicado	a	
14	 de	Março.	 Esse	 será	 um	 assunto	
para	aprofundar	na	próxima	edição	da	
Trainspotter.

Fonte: Transportes e Negócios
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FIM DAs gREvEs à vIsTA

O	mês	de	Março	fica	marcado	pela	
cessação	 das	 greves,	 em	 particular	
ao	 trabalho	 extraordinário	 e	 aos	 dias	
de	 feriado,	 que	 em	 geral	 afectavam	
o	sector	 ferroviário	há	 longos	meses.	
Para	 tal,	 as	 empresas	 aumentaram	
imediatamente	o	pagamento	ao	traba-
lho	extraordinário	e	dias	de	feriado	de	
25	para	50%.
Os	 sindicatos	 dos	 trabalhadores	

da	CP	foram	os	primeiros	a	chegar	a	
acordo	 com	 a	 administração	 da	 em-
presa,	 tendo	 em	 vista	 negociações	
que	 irão	 decorrer	 durante	 o	 mês	 de	
Abril.	Nas	restantes	empresas	do	gru-
po	CP,	a	CP	Carga	também	adoptou	o	
mesmo	acordo,	mas	na	EMEF	a	greve	
continuará	em	vigor.	A	Refer	 também	
alcançou	um	acordo	com	as	organiza-
ções	de	trabalhadores,	que	suspende-
ram	a	greve	a	partir	de	dia	1	de	Abril.
O	período	de	negociações	tem	du-

ração	 até	 30	 de	 Abril.	 Os	 principais	
assuntos	 em	 cima	 da	 mesa	 serão	 o	
aumento	 do	 pagamento	 ao	 trabalho	
extraordinário	e	em	dias	de	feriado,	os	
processos	disciplinares	que	têm	vindo	
a	 ser	 instaurados	 pela	 empresa	 aos	
trabalhadores	 em	 greve,	 as	 conces-
sões	e	a	avaliação	de	desempenho	de	
Maio	a	Dezembro	de	2010.

desCArrilAmeNTo No miNho

No	passado	dia	24	de	Mar-
ço	uma	derrocada	de	pe-

dras	levou	ao	descarrilamento	do	
Regional	3103	junto	ao	apeadeiro	
de	Durrães,	sensivelmente	pelas	
8	horas	da	manhã.	O	sucedido	le-
vou	 ao	 corte	 da	 Linha	 do	Minho	
entre	Tamel	e	Barroselas	durante	
toda	a	manhã	e	até	às	15	horas	
da	tarde.
Antes	 do	 acidente,	 populares	

da	 zona	 ainda	 tentaram	 avisar	
o	 maquinista	 junto	 à	 linha,	 mas	

por	 negligência	 acabou	 por	 ser	
um	acto	 insuficiente	 para	 a	 imo-
bilização	da	automotora	592.056	
antes	 da	 zona	 de	 derrocada,	 al-
tura	em	que	o	comboio	circularia	
a	 baixa	 velocidade	 devido	 à	 pa-
ragem	prevista	para	o	apeadeiro.	
Não	houveram	feridos	registados	
e	à	zona	do	acidente	deslocou-se	
o	 comboio	 socorro	 de	 Contumil,	
com	 a	 locomotiva	 1412.	 A	 au-
tomotora	 veio	 para	 Contumil	 no	
próprio	dia	a	reboque	do	socorro.

José Ferreira

iNTerNeT ChegA Aos Comboios

A	CP	 colocou	 recentemen-te	 em	 funcionamento	 o	
primeiro	 comboio	 do	 serviço	
Alfa	 Pendular	 apto	 a	 disponibi-
lizar	 serviço	 de	 internet	 gratuito	
via	wi-fi	aos	seus	passageiros.	A	
restante	 frota	 será	 também	 pro-
gressivamente	 equipada	 durante	
os	próximos	meses,	num	investi-
mento	total	de	78	mil	euros.

Este	 sistema	 já	 tem	 vindo	 a	
ser	 testado	 nos	 últimos	 meses.	
Recorde-se	que	no	ano	passado	
a	CP	 realizou	 uma	 consulta	 aos	

vários	 operadores	 de	 telecomu-
nicações	 para	 assegurar	 este	
serviço,	mas	os	elevados	valores	
apresentados	 conduziram	 a	 em-
presa	 a	 optar	 por	 uma	 solução	
interna.

Na	 mira	 da	 CP	 encontra-se	
também	o	alargamento	no	futuro	
do	serviço	de	 internet	ao	serviço	
Intercidades	e	a	instalação	de	to-
madas	nos	comboios	pendulares,	
em	 ambas	 as	 classes,	 quando	
estes	entrarem	em	revisão.

Ricardo Ferreira



Comboio Correio

7

breves

Ricardo Ferreira

INTERvENção NA 
lINhA Do NoRTE

A	REFER	 lançou	no	passado	dia	25	de	Março	um	concurso	públi-
co	para	melhoria	da	superestrutura	de	
via,	 para	o	 troço	compreendido	entre	
Válega	 e	Gaia.	Esta	 intervenção	 tem	
por	 objectivo	 melhorar	 as	 condições	
de	 segurança	 e	 fiabilidade	 da	 infra-
estrutura	em	geral	e	já	se	encontrava	
agendada	no	Directório	da	Rede	2012.
Este	 troço	 é	 actualmente	 um	 dos	

locais	mais	 criticos	 da	 Linha	 do	Nor-
te,	resultado	do	intenso	tráfego	a	que	
está	 sujeito	 diariamente.	 Aguarda-se	
ainda	uma	 intervenção	de	 renovação	
mais	profunda.	Para	este	ano	a	Refer	
tem	também	agendada	a	substituição	
do	sistema	de	sinalização	neste	troço,	
para	 implementação	 do	 comando	 de	
tráfego	centralizado,	e	a	supressão	de	
passagens	de	nível	com	a	construção	
de	passagens	desniveladas.
Mais	a	sul,	a	REFER	 também	 lan-

çou,	no	início	de	Março,	um	concurso	
público	para	a	construção	de	uma	pas-
sagem	desnivelada	na	estação	do	En-
troncamento,	com	o	valor	base	de	210	
mil	euros.	Com	esta	obra	pretende-se	
acabar	 totalmente	 com	os	atravessa-
mentos	de	nível	para	peões,	que	por	
diversas	vezes	se	têm	revelado	fatais	
nos	últimos	anos.

Fonte: REFER

projeCTo iNTerAil

A	REFER	e	o	Instituto	de	Sol-dadura	 e	 Qualidade	 (ISQ)	
apresentaram	 o	 projecto	 Interail	
no	 dia	 19	 de	Março,	 na	 estação	
de	Portalegre.	Este	projecto	pro-
tótipo,	que	contou	com	o	apoio	da	
Comissão	Europeia,	é	o	resultado	
de	5	milhões	de	euros	de	investi-
mento	e	quatro	anos	de	trabalho	
integrado	 de	 várias	 empresas	 e	
universidades	 a	 nível	 europeu,	
prometendo	melhorar	a	seguran-
ça,	qualidade	e	fiabilidade	das	in-
fraestruturas	ferroviárias.
O	Interail	 trata-se	de	um	novo	

sistema	 integrado	 de	 inspecção	
e	 avaliação	 de	 carris,	mais	 rápi-
do	–	circulando	a	80	km/h	–	mais	

eficiente	 –	 realizando	 simultane-
amente	 cinco	 exames	 diferen-
tes	ao	carril	–	e	fiável.	O	 funcio-
namento	 consiste	 em	 diversos	
sensores	 que	 avaliam	 o	 carril,	
quer	 internamente,	quer	externa-
mente,	 e	 que	 enviam	 os	 dados	
para	um	software	específico	que	
processa	e	 regista	esses	dados.	
Este	software	avalia	a	gravidade	
dos	defeitos	no	carril	e	localiza-os	
via	GPS.
A	REFER	utilizou	o	veículo	de	

inspecção	geométrica	de	via	(VIV	
02)	e	o	 furgão	92-69	010-1,	que	
já	foi	usado	na	inspecção	de	ca-
tenária,	para	a	instalação	dos	res-
pectivos	equipamentos.

A	REFER	 procedeu	 recen-temente	 ao	 levantamento	
dos	 carris	 do	Ramal	 da	Figueira	
da	Foz,	tendo	levado	rapidamen-
te	ao	protesto	dos	municípios	en-
volvidos.	 Do	 Ramal	 da	 Figueira,	
permanece	 apenas	 em	 explora-
ção	o	pequeno	troço	compreendi-
do	entre	a	estação	da	Pampilho-
sa,	na	Linha	do	Norte,	e	o	ramal	
da	Valouro,	que	regista	movimen-
to	muito	esporadicamente.
A	 circulação	 ferroviária	 nes-

te	 ramal	 encontra-se	 suspensa	
desde	5	de	Janeiro	de	2009,	ale-
gadamente	 por	 razões	 de	 segu-
rança.	 Na	 altura	 encontrava-se	
prevista	a	execução	de	uma	pro-
funda	renovação	de	via,	incluindo	
pequenas	correcções	do	 traçado	
e	a	supressão	de	algumas	passa-
gens	de	nível,	 num	 investimento	
próximo	 dos	 30	 milhões	 de	 eu-

ros.	A	 REFER	 chegou	 inclusiva-
mente	a	descarregar	carril	oriun-
do	do	Ramal	da	Lousã	ao	 longo	
do	 traçado.	 Contudo,	 apesar	 da	
pressão	dos	municípios	e	de	ou-
tras	 entidades,	 esta	 intervenção	
nunca	avançou	e	o	ramal	perma-
neceu	encerrado.	Inclusivamente	
têm	sido	registados	vários	casos	
de	furto	de	material	deste	ramal.
Oficialmente	 o	 Ramal	 da	 Fi-

gueira	 da	 Foz	 foi	 considerado	
desactivado	no	58º	aditamento	à	
IET	50,	lançado	a	3	de	Março	de	
2012.	No	início	deste	ano,	a	ges-
tora	da	infraestrutura	ferroviária	já	
tinha	comunicado	que	a	reabertu-
ra	 desta	 ligação	 encontrava-se	
suspensa	e	não	seria	expectável	
que	se	viesse	a	concretizar.

Fonte:  O Público

rAmAl dA FigueirA FiCA sem CArris

REFER
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A	MSC	 Portugal,	 divisão	 nacional	 do	 segundo	maior	 armador	 porta-contentores	 a	 nível	mun-
dial,	anunciou	a	criação	da	MSC	Rail,	uma	em-

presa	estratégica	para	a	operação	ferroviária	em	Portu-
gal.	
Este	novo	operador	já	se	encontra	oficialmente	cons-

tituído	como	empresa,	encontrando-se	actualmente	em	
processo	de	certificação	para	poder	começar	a	operar.	
Quando	 esse	 processo	 estiver	 concluído,	 tornar-se-á	
a	 quarta	 empresa	 habilitada	 ao	 transporte	 ferroviário	
de	mercadorias	em	Portugal,	 juntando-se	à	operadora	
pública	CP	Carga	e	às	operadoras	privadas	Takargo	e	
Comsa.
A	 MSC	 Portugal	 justificou	 a	 criação	 desta	 empresa	

com	o	objectivo	de	salvaguardar	os	seus	interesses	no	
transporte	ferroviário,	quando	a	CP	Carga	for	privatiza-
da,	na	eventualidade	do	seu	novo	proprietário	alterar	a	

sua	estratégia	comercial,	não	deixando	de	frisar	o	bom	
serviço	prestado	por	esta	empresa	pública	até	à	data.	
A	MSC	opera	 em	Portugal	 em	 especial	 no	 porto	 de	

Sines,	 o	 qual	 é	 responsável	 pela	 quase	 totalidade	 do	
seu	 movimento	 ferroviário,	 mas	 também	 no	 porto	 de	
Leixões.	 Em	 terra,	 possui	 um	 terminal	 na	 Bobadela	 e	
outro	no	Entroncamento.	Segundo	o	que	anuncia	a	pró-
pria	empresa,	a	MSC	Rail	não	será	aberta	ao	mercado	
em	geral,	ficando	exclusivamente	responsável	pelo	seu	
tráfego	 ferroviário	entre	o	Terminal	XXI	em	Sines	e	os	
terminais	da	Bobadela	e	Entroncamento,	até	aqui	ope-
rado	apenas	pela	CP	Carga.
Se	entrar	em	actividade,	este	novo	operador	deverá	

recorrer	 ao	 aluguer	 do	material	 circulante.	 No	 que	 se	
refere	ao	pessoal	 responsável	 pela	 operação,	 nomea-
damente	maquinistas,	poderá	 recorrer	ao	pessoal	que	
tem	vindo	a	rescindir	contrato	com	a	operadora	pública	

ou	 aos	 novos	maquinistas	 formados	 na	
Fernave	 e	 que	 entrarão	 futuramente	 no	
mercado	de	trabalho.	
Por	outro	lado,	a	CP	Carga	poderá	as-

sim	 perder	 aquele	 que	 é	 um	 dos	 seus	
tráfegos	mais	notórios,	 sendo	mesmo	o	
primeiro	 em	 termos	 de	 número	 de	 cir-
culações,	 responsável	em	média	por	60	
comboios	por	semana	em	ambos	os	sen-
tidos,	 e	 também	 o	 responsável	 por	 um	
volume	de	18%	da	sua	facturação.
Recorde-se	que	no	mês	de	Agosto	do	

ano	 passado,	 a	 Takargo	 acusou	 a	 CP	
Carga	da	prática	de	dumping,	uma	acu-
sação	 referente	 em	especial	 a	 este	 trá-
fego	de	contentores	da	MSC	em	Sines.

Nuno Miguel

Nuno Morão

msC rAil
Novo operAdor Ferroviário em porTugAl
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Vila Real de Santo antónio
“HiStóRia SobRe CaRRiS”

Pedro André 

Colaboração de José Guerreiro

A história da relação de Vila    
Real de Santo António 
com os caminhos-de-

ferro não se resume apenas e só 
à ligação ferroviária existente nos 
dias de hoje, contando (nos mais 
de cem anos de história) com 
alguns pormenores interessantes, 
desconhecidos da maior parte das 
pessoas.

Vamos	 dividir	 o	 artigo	 por	 te-
mas,	 de	 modo	 a	 facilitar	

ao	 leitor	 a	 evolução	 histórica	 que	
acompanhou	a	 cidade	de	Vila	Real	
de	Santo	António	e	os	caminhos-de-
-ferro.

A indústria conserveira

Vila	Real	de	Santo	António	sem-
pre	teve	uma	ligação	efectiva	ao	rio	
Guadiana,	 já	 que	 está	 implementa-
da	 sobre	 uma	 das	 suas	 margens.	
A	 actividade	 económica	 da	 cidade	
sempre	teve	no	rio	a	principal	 fonte	
de	riqueza	desde	a	sua	fundação.	O	
desenvolvimento	 da	 indústria	 con-
serveira	e	o	consequente	surgimen-
to	 de	 várias	 fábricas	 relacionadas	
com	essa	actividade	económica	em	
meados	do	final	do	século	XIX	e	ini-
cio	 do	 século	XX,	 levou	 a	 que	 inú-
meros	barcos	usassem	as	margens	
do	Guadiana	como	ponto	de	carga	e	
descarga	do	pescado,	antes	e	após	
a	sua	transformação	fabril.	

Na	 altura,	 as	 margens	 do	 Gua-
diana	 mais	 não	 eram	 do	 que	 lon-
gas	 faixas	 de	 areia	 e	 lodo,	 que	 se	
estendiam	 das	 ruas	 em	 frente	 das	
indústrias	 até	 à	 água,	 e	 que,	 com	

as	 inevitáveis	mudanças	de	marés,	
impediam	 que	 os	 transbordos	 de	 e	
para	 os	 barcos	 fossem	 efectuados	
em	 boas	 condições.	A	 solução	 en-
contrada	 pelas	 empresas	 para	 o	
transporte	do	peixe	entre	os	barcos	
e	as	instalações	fabris	passou	então	
pela	construção	de	cais	de	madeira	
“privativos”	 que,	 ao	 entrar	 pelo	 rio	
dentro,	permitiam	a	acostagem	dos	

navios.	
Para	 um	 mais	 rápido	 e	 eficaz	

modo	 de	 movimentar	 as	 cargas,	
foram	 implementados	 pequenos	
caminhos-de-ferro	 que,	 saindo	 das	
fábricas,	cortavam	a	 rua	e	seguiam	
sobre	esses	pequenos	cais	de	ma-
deira	 até	 junto	 das	 embarcações.	
Algumas	 das	 vezes	 esse	 sistema	
sobre	 carris	 estendia-se	 por	 dentro	

Postal da época, com imagem das ligações entre as fábricas de  transformação do 
pescado e o rio guadiana, feitas através de vagões sobre carris. 
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das	 instalações	 fabris	e	o	 transpor-
te	era,	 assim,	 realizado	em	vagões	
deslocados	 com	 a	 força	 humana,	
facilitando	desse	modo	a	movimen-
tação	da	carga.	Ainda	hoje	é	possí-
vel	encontrar	vestígios	desses	carris	
nas	 margens	 do	 Guadiana	 junto	 a	
antigas	fábricas.

Modificação ribeirinha

A	partir	da	década	de	30	do	sécu-
lo	XX,	Vila	Real	de	Santo	António	co-
meçou	a	sofrer	grandes	obras	de	re-
novação	ribeirinha,	com	o	intuito	de	
dotar	a	cidade	pombalina	de	melho-
res	condições	em	termos	de	aprovei-
tamento	do	rio	enquanto	dinamizador	
económico.	 Iniciou-se	 a	 construção	
de	 uma	 “muralha”	 ao	 longo	 do	 rio,	
que	permitia	a	acostagem	de	navios	
de	maior	dimensão,	até	porque	era	
já	 intenso	 o	 movimento	 de	 navios	
quer	 para	 a	 indústria	 conserveira,	
quer	dos	navios	que	serviam	o	porto	
fluvial	do	Pomarão	relacionado	com	
as	minas	de	São	Domingos.	Para	fa-
cilitar	a	construção	da	“muralha”,	do	
novo	posto	fronteiriço	e	de	todas	as	
novas	 infraestruturas	 planeadas,	 é	
construído	um	caminho-de-ferro	pro-
visório	que	serpenteava	as	ruas	jun-
to	 ao	 rio.	 Infelizmente	 não	 existem	
muitos	 dados	 concretos	 sobre	 esta	
infraestrutura,	restando	para	memó-
ria	uma	fotografia	da	altura.

Mas	 as	 mudanças	 não	 se	 fica-
ram	por	aqui.	E,	segundo	o	projecto	
do	 engenheiro	 Duarte	 Abecassis,	

foi	decidido	construir	 (nesta	mesma	
época)	o	porto	de	Vila	Real	de	Santo	
António,	obra	há	tanto	tempo	exigida	
pelas	 populações	 e	 tão	 fundamen-
tal	 no	 crescimento	 económico	 da	
região.	O	porto	é	assim	construído,	
contemplando	uma	ligação	ferroviá-
ria	 até	 à	 estação	de	 comboios;	 por	
isso	é	construído	um	ramal	e	várias	
linhas	 que	 permitiam	 a	movimenta-
ção	de	vagões.	

	Com	vista	a	um	melhor	funciona-
mento	da	infraestrutura	é	então	deci-
dido	em	1937,	pela	Junta	Autónoma	
dos	Portos	de	Sotavento	do	Algarve,	
a	celebração	de	um	contrato	com	a	
firma	E.	Pinto	Basto	&	Cª,	tendo	em	

vestigios das antigas ligações com carris, onde circulavam os vagões manualmente. 
Fotografia de 10 de Setembro de 2012.

Pormenor da zona do apeadeiro do guadina, com uma composição de Nohabs, ainda 
sem o edificio que viria a ser construído posteriormente, e com as linhas do porto 

comercial em fundo. 

Mais uma reprodução de uma fotografia da época, com a ligação ferroviária 
provisória, que “serpenteava” na frente ribeirinha da cidade pombalina.
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vista	a	compra	de	dois	cabrestantes	
eléctricos	destinados	à	manobra	de	
vagões	no	porto.

A	 partir	 desta	 altura,	 o	 porto	 de	
Vila	Real	de	Santo	António	começa	a	
justificar	o	porquê	da	sua	construção	
e	é	cada	vez	mais	um	polo	de	carga	
de	descarga	das	mais	variadas	mer-
cadorias.

Estas	obras	 relacionadas	com	o	
porto	 vão	 provocar	 grandes	 altera-
ções	 na	 estrutura	 do	 caminho-de-
-ferro	da	zona	(matéria	da	qual	fala-
remos	mais	à	 frente),	 já	que,	como	
referido	anteriormente,	o	porto	conta	
com	 ligação	 ferroviária	 ao	 resto	 da	
rede	nacional.	

o novo apeadeiro

Com	 um	 novo	 posto	 fronteiriço	
junto	 às	 instalações	 portuárias,	 e	
aproveitando	 toda	 a	 renovação	 ur-
bana,	é	decidido	construir	uma	nova	
estação	ferroviária	junto	ao	rio,	per-
mitindo	 uma	 melhor	 movimentação	
dos	comboios	de	mercadorias	e	 fa-
cilitando,	e	de	que	maneira,	o	movi-
mento	de	passageiros,	 quer	para	o	
centro	 da	 núcleo	 urbano,	 quer	 em	
direção	do	posto	fronteiriço.

Foi	 em	 1945	 que	 o	 inspector	
superior	 de	 obras	 públicas,	 o	 En-
genheiro	 João	 Ribeiro	 Coutinho	 de	
Lima	 mandou	 executar	 através	 da	
CP,	em	regime	de	empreitada	admi-

nistrativa,	 a	 ligação	 ferroviária	 nos	
terraplenos	do	porto	de	Vila	Real	de	
Santo	António,	até	ao	posto	 frontei-
riço.

	É	assim	que	se	inicia	a	constru-
ção	do	espaço	 ferroviário	que	mais	
tarde	 se	 iria	 designar	 por	Vila	Real	
de	Santo	António-Guadiana.	Esta	in-
fraestrutura	é	 inaugurada	em	24	de	
Janeiro	 de	 1952,	 sendo	 o	 comboio	
8801	 “Rápido	 do	Algarve”	 a	 ter	 as	
honras	de	 inauguração	do	apeadei-
ro,	passando	desse	modo	Vila	Real	
de	 Santo	António-Guadiana	 a	 pas-
sar	a	ser	o	términus	da	Linha	do	Sul	
(actual	Linha	do	Algarve).

	Durante	algum	tempo	a	estação	
mais	 não	 foi	 do	 que	 umas	 simples	
plataformas	 paralelas	 à	 linha,	 e	 só	
em	26	de	Maio	de	1957	é	que	é	inau-
gurado	 o	 edifício	 guarnecido,	 com	
venda	 de	 bilhetes	 e	 despacho	 de	
volumes,	tal	como	em	tempos	acon-
tecia	na	maior	parte	das	estações	da	
rede	ferroviária.

A evolução do 
caminho-de-ferro

Foi	em	14	de	Abril	de	1906	que	o	
comboio	chegou	a	Vila	Real	de	San-
to	António,	 após	 as	 habituais	 lutas	
de	 interesses	 que	 surgiam	 a	 cada	
quilómetro	de	 linha	 férrea	e	que	fo-
ram	atrasando	a	conclusão	da	linha.	

Se	a	 construção	da	 linha	 sofreu	
vários	percalços,	o	 local	da	 instala-
ção	da	estação	 também	foi	alvo	de	
disputas	de	interesses,	já	que	a	im-
portância	 do	 caminho-de-ferro	 era	
evidente	naquela	época	e	era	difícil	
agradar	a	 todos.	A	companhia	opta	
então	 pela	 construção	 de	 um	 edi-
fício	 para	 a	 estação	 em	 madeira,	
que	seria	apenas	provisória	até	que	
se	 chegasse	 a	 um	consenso	 sobre	
a	 localização	 definitiva	 da	 mesma.	
Esta	estação	ficaria	então	 instalada	
a	 norte	 da	 povoação,	 junto	 do	 ce-
mitério.	Várias	vozes	de	protesto	se	
levantaram	 perante	 a	 situação	 que	
se	 considerava	 inadmissível,	 tendo	
em	 comparação	 o	 que	 ia	 suceden-
do	pelo	resto	do	país.	Com	apenas	
um	 edifício	 em	 madeira	 a	 servir	 o	
caminho-de-ferro,	 os	 próprios	 fun-

vagões no porto comercial de vila Real de santo António, já com o apeadeiro do 
Guadiana construido, como é visível no lado direito da imagem.

O edificio de passageiros de Vila Real de Santo 
António-guadiana, aquando da inauguração. 
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cionários	da	companhia	não	tinham	
ao	 seu	 dispor	 as	 melhores	 condi-
ções	 para	 efectuar	 o	 seu	 trabalho	
da	 melhor	 maneira.	 Algum	 tem-
po	 passado,	 a	 companhia	 decide	
construir	 casas	 de	 habitação	 para	
o	 pessoal,	 algo	 perfeitamente	 ha-
bitual	na	altura,	e	começa	a	pensar	
na	substituição	da	estação	original	
em	madeira.	 É	 assim	 que	 constrói	
a	 chamada	 estação	 “intermédia”.	
Esta	 nova	 estação,	 construída	 em	
alvenaria,	era	diferente	do	habitual	
que	existia	no	Algarve.	Com	a	nova	
estação	a	qualidade	do	serviço	so-
fre	 um	 acréscimo	 e	 o	 movimento	
de	passageiros	e	de	mercadorias	é	
cada	vez	maior.

Entretanto,	e	como	descrito	an-
teriormente,	 a	 década	 de	 30	 do	
século	XX	 trouxe	várias	mudanças	

As casas de habitação do pessoal da companhia numa imagem da altura, e as mesmas casas 
que resistem encaixadas na zona industrial de vila Real de santo António em setembro de 2012.

A estação intermédia em alvenaria, que veio substituir 
a estação de madeira inicialmente existente.

Duas imagens da chegada do primeiro comboio a vila Real de 
santo António, ainda com a estação provisória em madeira. 
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em	Vila	Real	 de	Santo	António	 e	 a	
ligação	ferroviária	ao	rio	Guadiana	e	
ao	 novo	 porto	 comercial	 acabaram	
por	trazer	ao	de	cima	as	fragilidades	
da	 localização	da	estação,	que	não	
tinha	grande	espaço	de	expansão,	e	
havia	que	construir	um	 ramal	 ferro-
viário	que	suprimisse	as	necessida-
des.

É	então	decidido	alterar	a	 locali-
zação	 da	 estação	 para	 um	 espaço	
mais	a	norte	de	onde	estava	coloca-
da	a	estação	original	e	toda	a	“praia“	
de	vias.	Mantendo	a	circulação	ferro-
viária,	tendo	em	conta	a	importância	
económica	 que	 tal	 significava	 para	
toda	a	região,	a	mudança	vai	sendo	
feita	gradualmente,	e	durante	algum	
tempo	a	antiga	estação	vai	coexistir	
com	a	nova.	

Com	mais	esta	revolução	a	nível	
ferroviário,	é	então	que	Cottinelli	Tel-
mo	apresenta	o	projecto	para	a	nova	
estação	de	Vila	Real	de	Santo	Antó-
nio.	Uma	estação	que	seria	inaugu-
rada	a	4	de	Setembro	de	1945	–	cer-
ca	de	quarenta	anos	após	a	chegada	
do	comboio	–	e	que	finalmente	dig-
nificava	 os	 caminhos-de-ferro.	 Este	
edifício	contava	com	residência	para	
o	chefe	e	sub-chefe,	gabinete	de	fis-
calização	do	governo,	posto	da	guar-
da-fiscal,	sala	de	turismo,	tabacaria,	
salas	de	espera	e	 todas	os	gabine-
tes	destinados	ao	serviço	ferroviário.	

Mapa retratando a localização das duas estações e o apeadeiro do guadiana. Na 
letra “A” a posição da estação origina, e na letra “B” a localização após a alteração. 

vista aérea da altura, onde é notória a “praia” de vias da antiga 
estação junto do cemitério e a alteração que foi efectuada.
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Na	área	envolvente	surgiram	na-
turalmente	 todas	 as	 infraestruturas,	
como	o	caso	das	oficinas,	da	placa	
giratória,	 posto	 de	 abastecimento,	
grua,	báscula	e	tudo	mais.

Embora	 a	 nova	 estação	 tivesse	
sido	 concluída,	 o	 edifício	 antigo	 de	
passageiros	continuou	de	pé	e	a	ser	
utilizado	 como	 edifício	 de	 apoio,	 já	
que	se	situava	junto	das	casas	que	
serviam	de	habitação	aos	funcioná-
rios	da	companhia,	como	demonstra	
o	diagrama	da	página	anterior.

Tempos “modernos”

Como	em	quase	tudo	o	que	está	
relacionado	com	o	caminho-de-ferro	
em	Portugal,	a	história	fez-se	de	al-

tos	e	baixos.	Se	na	década	de	40	e	
de	50	do	século	passado	Vila	Real	
de	 Santo	 António	 vivia	 o	 que	 se	
pode	 chamar	 do	 auge	 ferroviário,	
com	a	construção	da	nova	estação	e	
do	apeadeiro	do	Guadiana,	com	um	
enorme	movimento	 de	mercadorias	
do	porto	comercial	e	não	só,	o	facto	
é	que	a	partir	dos	anos	80	e	90	co-
meça	o	período	de	decadência.

O	 porto	 comercial	 começou	 a	
perder	 cada	 vez	 mais	 importância	
desde	 o	 fecho	 das	 minas	 de	 São	
Domingos	 e	 do	 encerramento	 das	
várias	 indústrias	 conserveiras.	 As	
movimentações	 de	 mercadorias	 do	
porto	começam	a	escassear	e	final-
mente	os	comboios	deixam	de	fazer	
serviço	“portuário”.	A	15	de	Julho	de	

1998,	 após	divergências	entre	 enti-
dades	 oficiais,	 o	 apeadeiro	 de	 Vila	
Real	 de	 Santo	 António-Guadiana	
acaba	por	ficar	sem	serviço	comer-
cial,	e	começa	o	período	de	abando-
no,	 tendo	 os	 carris	 do	 apeadeiro	 e	
da	 ligação	 à	 estação	 retirados	 sido	
retirados	nos	últimos	anos.

Com	 a	 estação	 de	 Vila	 Real	 de	
Santo	António	 como	 ponto	 final	 da	
Linha	 do	 Algarve,	 mantém-se	 para	
além	 do	 serviço	 de	 passageiros,	 o	
serviço	 de	 transporte	 de	 mercado-
rias,	que	viria	a	ter	o	seu	fim	em	Mar-
ço	 de	 2011,	 com	 a	 supressão	 dos	
comboios	 de	 cimento	 provenientes	
de	Loulé.	

Actualmente,	 VRSA	 resiste	 com	
o	transporte	de	passageiros	em	ser-
viço	Regional	a	cargo	das	0450,	com	
a	manutenção	 ligeira	 destas	 unida-
des,	 que	 é	 efectuada	 nas	 oficinas	
da	EMEF	existentes	no	perímetro	da	
estação.

Longe	vão	os	tempos	do	comboio	
com	destino	 e	 proveniência	 de	 Lis-
boa	que	caracterizaram	grande	par-
te	da	história	 ferroviária	desta	zona	
do	Algarve.	Espera-se	 agora	 que	a	
modernização	continue	e	que,	após	
o	 arranjo	 das	 linhas	 de	 serviço	 ofi-
cinal,	 todo	o	 layout	da	estação	seja	
alvo	 de	 obras	 de	 beneficiação.	De-
pois	 do	 arranjo	 da	 superestrutura	
entre	Olhão	e	Faro	com	a	colocação	
de	travessas	bi-bitola	e	carril	solda-
do,	espera-se	que,	um	dia,	a	electrifi-
cação	chegue	até	Vila	Real	de	Santo	
António.

Inauguração da moderna estação de vila Real de santo António, 
segundo o projecto de Cottinelli Telmo.

Estado de abandono do edificio de Vila Real de Santo António-Guadiana.

FONTES :

-	Postais,	edição	Havaneza;
-	Boletim	da	CP,	vários	números;
-	Gazeta	dos	Caminhos	de	Ferro,	 vários	

números;
-	“1989	-	Deverá	o	comboio	chegar	a	Vila	

Real	de	Santo	António?”,	edição	da	camara	
municial;
-	“O	Algarve	Oriental,		As	Vilas,	O	Campo	

e	o	Mar”		de	Carminda	Cavaco	editado	em	
1980;
-	www.genealogiadoalgarve.blogspot.pt;
-	www.retratosdeportugal.blogspot.pt;
-	www.flickr.com/photos/portimagem.
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João Morgado

os tempos áureos do porto 
comercial de vila Real de 
santo António e do apeadeiro 

do guadiana.

o abandono existente 
nos dias de hoje, onde em 
tempos o movimento de 
mercadorias era constante.
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Mas	antes	ainda	desse	dia	chegar,	já	algo	corria	
bem	 –	 foi	 anunciado	 um	 especial	 de	madeira	

para	Ponte	de	Sor,	o	que	é	sempre	 relevante	numa	 li-
nha	com	tão	pouco	tráfego.	O	plano	ficava	completo	com	
a	ida	e	volta	do	internacional	de	amoníaco	da	parte	da	
manhã,	e	da	parte	da	tarde,	a	ida	e	volta	do	especial	de	
madeira	para	Ponte	de	Sor	e	a	ida	do	comboio	de	distri-
buição	para	Elvas,	que	na	prática	leva	contentores	para	
o	terminal	anexo	a	essa	mesma	estação.

Saída	inevitavelmente	cedo	de	Lisboa,	numa	manhã	
fria	como	tantas	outras.	Eram	praticamente	8h10	quan-
do	 chegámos	 a	Santa	Eulália	 para	 o	 primeiro	 spot	 do	
dia:	nada	mais	que	a	curva	à	saída	da	antiga	estação	de	

Santa	Eulália.	Luz	perfeita,	 com	o	Sol	 levan-
tado	há	menos	de	uma	hora,	enquadramento	
fantástico,	em	ligeira	curva	e	com	os	silos	da	
Cersul	como	pano	de	fundo.	Restava	apenas	
aguardar	o	comboio,	que	alguns	minutos	mais	
tarde	já	se	começava	a	ouvir	ao	longe,	perce-
bendo-se	facilmente	que	nos	calhou	em	sorte	

uma	1900	(ou	eventualmente	duas	locomotivas	em	UM).	
Mais	uns	minutos	de	espera	e	eis	que	surge	a	1942	a	
envergar	 uma	 composição	 de	 quinze	 vagões	 de	 amo-
níaco	Zagkks,	 vazios,	 a	passar	 vagarosamente	a	anti-
ga	estação	 (que	 se	mantém	 limitada	a	30	 km/h	à	 sua	
passagem),	para	arrancar	a	fundo	em	direcção	a	Elvas,	
logo	de	seguida.	Se	marcava	quatro	minutos	de	atraso	
à	 saída	de	Abrantes,	 foi	 com	esse	mesmo	atraso	que	
passou	por	nós,	cerca	das	8h30.	Estava	concretizado	o	
primeiro	objectivo	do	dia	e	a	corresponder	plenamente	
às	expectativas.

A	 paragem	 inevitável	 deste	 comboio	 em	Elvas	 e	 a	
baixa	velocidade	a	que	percorre	o	troço	fronteiriço,	tor-

E u e o Nuno Miguel andávamos a planear 
aproveitar um dia de Janeiro ou Fevereiro 
para dar um salto à Linha do Leste. Além 

do facto dele nunca lá ter andado antes, havia vários 
aliciantes que conduziam a esta escolha: comboios 

de mercadorias a diesel, linha pouco explorada, 
tráfego de amoníaco crescente e a tracção dos 

comboios a reservarem por vezes algumas surpresas. 
Assim, a receita era simples. Escolher um dia de sol 

para aproveitar a fantástica luz de Inverno, a uma se-
gunda ou a uma quinta-feira (os dias, em regra, mais 

“rentáveis” nesta época) e esperar que uma pitada de 
sorte nos reservasse alguma surpresa.

Acabámos por escolher o dia 7 de Fevereiro...

Primeira fotografia do dia, a 1942 a passar Santa Eulália

A “lesTe” em Fevereiro

Nuno Miguel

Ricardo Quinas

Nuno Miguel / R. Quinas



17

Comboios de merCAdoriAs

Pedro Mêda

nam	fácil	a	realização	de	um	segundo	
registo	nessa	zona.	

O	plano	era	irmos	até	uma	passa-
gem	de	nível	 localizada	na	 zona	do	
Caia.	Meia	hora	depois,	após	atraves-
sar	 as	 localidades	 alentejanas	 des-
pertando	para	o	novo	dia,	estávamos	
nós	a	chegar	ao	local.	Novamente	um	
ambiente	 fantástico	de	 início	de	dia,	
que	se	aliava	ao	ambiente	ferroviário	
associado	à	via	ainda	ser	com	traves-
sas	em	madeira.	Logo	reparei	numa	
antiga	 casa	 de	 passagem	 de	 nível	
que	por	ali	permanece	abandonada,	
escondida	 entre	 a	 vegetação,	 a	 fa-
zer	relembrar	os	tempos	áureos	dos	
caminhos-de-ferro,	 em	 que	 até	 uma	
passagem	 de	 nível	 tão	 isolada	 me-
recia	ter	um	guarda.	Reunidos	estes	
ingredientes,	cerca	de	cinco	minutos	
depois	de	chegarmos,	surge	a	1942	
a	 passar	 calmamente,	 aproveitando	
a	ligeira	descida	daquela	zona.	Umas	
dezenas	 de	 metros	 mais	 à	 frente	 e	
a	1942	 fez-se	ouvir	novamente	para	
vencer	a	ligeira	subida	que	se	seguia.

Concluído	o	segundo	registo	(no-
vamente	bem	interessante,	quanto	a	
mim),	 restava	 aguardar	 que	 a	 1942	
trocasse	de	composição	em	Badajoz.	
Para	o	 regresso	era	expectável	 que	
viesse	 uma	 composição	 de	 vagões	
de	amoníaco,	proveniente	de	Huelva	
e	 destinada	 a	 alguma	das	 unidades	
fabris	 da	 Quimigal	 (Alverca,	 Barrei-
ro	 ou	 Estarreja).	 Cada	 uma	 destas	
composições	tem	normalmente	doze	
vagões,	 totalizando	 960	 toneladas,	
menos	40	toneladas	que	o	limite	das	
1900	para	vencerem	a	dura	subida	à	
saída	de	Elvas.	

Tínhamos	 planeado	 fotografar	 o	
regresso	 ali	 na	 mesma	 passagem	
de	nível.	Contudo,	achámos	que	um	
infeliz	arbusto	atrapalhava	um	pouco	
as	 nossas	 intenções	 e	 deslocámo-
-nos	 um	 quilómetro	 para	 o	 lado	 de	
Elvas,	precisamente	para	a	“célebre”	
passagem	superior	do	Caia,	localiza-
da	na	mesma	recta.	Pouco	passava	
das	10h	quando	começamos	ao	fun-
do	 a	 ver	 a	 1942.	 Mais	 uns	minutos	
de	 espera	 e	 lá	 passa	 ela,	 com	 um	
atraso	próximo	dos	25	minutos	(per-
feitamente	 normal,	 dado	 o	 curto	 es-
paço	 de	 tempo	 para	 manobras	 em	

Ricardo Quinas

A antiga passagem de nível no Caia, ao PK 272

Nuno MIguel

A composição segue lentamente em direcção a Espanha

Ricardo Quinas

A 1942 regressa de Badajoz, novamente com vagões de amoníaco
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Badajoz).	A	composição	era	o	que	se	
esperava.	Infelizmente	a	luz	para	o	re-
gresso	deste	comboio	não	é	favorável,	
mas	o	 registo	não	deixou	de	ficar	 ra-
zoável,	até	porque	a	luz	de	Inverno	dá	
uma	ajuda.	Na	realidade,	os	dedos	de	
uma	mão	chegam	e	sobram	para	con-
tar	as	zonas	em	que	a	linha	tem	uma	
posição	favorável	face	ao	sol,	a	estas	
horas.

Este	comboio	 tem	 tempo	de	para-
gem	em	Elvas	para	tomada	de	refeição	
da	tripulação,	pelo	que	é	possível	apa-
nhá-lo	 sem	 dificuldade	 parado	 nessa	
estação	e	num	outro	 local	à	escolha,	
depois	 dessa	 localidade.	 Abdicámos	
da	 fotografia	 na	 estação	 e	 tínhamos	
previsto	 apanhá-lo	 novamente	 numa	
curva	 pouco	 antes	 de	 Santa	 Eulália,	
que	permite	apanhar	o	comboio	mais	
de	lado,	minimizando	o	efeito	da	luz	estar	desfavorável.	
Contudo,	arriscámos	a	sorte	em	que	o	comboio	partiria	
de	Elvas	com	um	atraso	mais	ao	menos	equivalente	ao	
da	chegada,	e	fomos	dar	uma	volta	a	Badajoz,	tratar	de	
outros	 “negócios”.	A	sorte	não	esteve	do	nosso	 lado	e	
acabámos	por	perdê-lo,	pois	partiu	apenas	com	quatro	
minutos	de	atraso.	

O	plano	era	irmos	de	seguida	até	Ponte	de	Sor,	apa-
nhar	novamente	esse	mesmo	comboio.	Apesar	da	nossa	

desvantagem	logo	à	partida	(dez	minutos	relativamente	
ao	comboio!),	arriscámos	na	mesma	em	tentar	ir	até	lá,	
até	porque	a	“sessão”	da	parte	da	tarde	era	precisamen-
te	 por	 aqueles	 lados.	As	 estradas	 relativamente	 boas	
daquela	zona	constituem	um	bom	aliado	para	o	spotter,	
pelo	que	eram	12h15	e	estávamos	nós	a	chegar	à	es-
tação	de	Ponte	de	Sor,	precisamente	a	hora	em	que	o	
comboio	passaria	por	 tabela.	Esta	estação,	não	sendo	
um	spot	de	grande	relevo	quer	em	termos	de	paisagem,	

Ricardo Quinas

Passagem rápida da 1942 em Ponte de sor

Nuno Miguel

A 1466 e a 1428 prestes a chegarem ao destino
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quer	 em	 termos	de	ambiente,	 é	 um	
dos	raros	locais	onde	a	luz	está	favo-
rável.	Foram	necessários	mais	treze	
minutos	para	a	1942	passar	 rapida-
mente	 por	 nós,	 ao	 mesmo	 tempo	
que	se	preparava	para	vencer	a	dura	
subida	 que	 ali	 se	 inicia.	 Demos	 as-
sim	por	concluído	o	spot	da	parte	da	
manhã.	Tempo	para	tratar	do	almoço.

Após	 umas	 pequenas	 compras,	
logo	 se	 improvisou	 o	 almoço	 e	 nos	
dirigimos	imediatamente	para	o	Vale	
da	Bica,	uma	pacata	 localidade	 jun-
to	a	Ponte	de	Sor,	mais	exactamen-
te	para	uma	passagem	de	nível	que	
fica	sensivelmente	3	km	a	norte	des-
sa	 mesma	 estação.	 É	 um	 local	 em	
curva,	tendo	a	vegetação	como	pano	
de	fundo	e	interessante	para	ambos	
os	 lados.	 A	 tarde	 estava	 prevista	
ser	mais	calma,	uma	vez	que	 todos	
os	 registos	 estavam	 previstos	 para	
aquele	 sítio.	 O	 primeiro	 deles	 seria	
o	comboio	especial	de	madeira	para	
Ponte	de	Sor,	que	nos	tinha	calhado	
em	sorte	para	aquele	dia.	

Neste	 sentido	 os	 comboios	 vão	
em	plena	descida,	pelo	que	pratica-
mente	só	se	nota	a	sua	aproximação	
pelos	rodados	dos	vagões.	Foi	dessa	
forma	que	o	começámos	a	ouvir	e	a	
preparar	para	o	 registo,	quando	por	
trás	 da	 vegetação	 surgem…	 duas	
1400!	 A	 1466	 e	 a	 1428	 passavam	
pontualíssimas	 pouco	 depois	 das	
15h,	com	vinte	vagões	Kbs	para	car-
regar	com	madeira	de	pinho.	A	sorte	
acabava	assim	de	nos	bater	à	porta	
e	podíamos	 já	 considerar	que	o	dia	
estava	ganho.

Apesar	 de	 não	estar	 previsto,	 pensei	 em	 irmos	até	
à	estação	de	Ponte	de	Sor	para	 reforçarmos	o	 registo	
deste	comboio	com	uma	 tracção	 tão	singular.	E	assim	
fizemos.	Chegámos	lá	e	demos	conta	que	as	manobras	
já	estavam	praticamente	concluídas.	As	duas	máquinas	
simplesmente	foram	logo	engatadas	à	composição	car-
regada	e	empurraram-na,	ao	mesmo	 tempo	que	puxa-
vam	a	composição	vazia	até	esta	preencher	toda	a	zona	
de	carregamento.	O	comboio	de	distribuição	para	Elvas	
só	passava	perto	das	16h50,	pelo	que	permanecemos	
por	ali	 algum	 tempo.	Enquanto	 isso,	 também	acompa-
nhámos	e	tirámos	algumas	fotografias	ao	início	do	carre-
gamento	da	composição	recém-chegada.

Com	o	avançar	da	hora,	voltámos	à	passagem	de	ní-
vel	do	Vale	da	Bica	para	o	comboio	de	distribuição	para	
Elvas.	À	partida,	haveria	pouco	espaço	para	surpresas.	

Este	comboio	é	muito	regular	na	mercadoria	que	trans-
porta	e	a	tracção	seria	quase	seguramente	a	cargo	da	
1942.	E	assim	foi.	À	hora	prevista,	surgiu	esta	a	encabe-
çar	uma	composição	porta-contentores	de	350	metros.	
Infelizmente,	nem	metade	dos	vagões	 iam	carregados.	
Pensei	 logo	eu,	que	há	uns	 tempos	seria	 inconcebível	
este	tráfego	não	ter	uma	composição	totalmente	carre-
gada	nesta	altura	do	ano.	Odeio	ter	que	o	dizer,	mas	este	
tráfego,	ainda	que	continue	a	ser	responsável	semanal-
mente	 por	 umas	 valentes	 toneladas	 transportadas,	 já	
teve	melhores	dias.	Ainda	assim,	ficou	um	registo	razoá-
vel,	até	porque	a	época	é	a	mais	propícia	em	termos	de	
luz	para	apanhar	este	comboio	naquele	local.

No	entanto,	o	regresso	do	comboio	especial	de	ma-
deira	não	dava	tempo	para	pensar	mais	nisso	e	rapida-
mente	andámos	os	200	metros	necessários	para	nos	po-
sicionarmos.	Nessa	altura,	o	pensamento	e	a	conversa	

Nuno Miguel

A múltipla aguarda a hora de partida

Ricardo Quinas

o carregamento da madeira de pinho
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passaram-se	 a	 focar	 no	 que	 iríamos	
ver	a	seguir.	Conhecendo	nós	as	1400,	
sabendo	de	antemão	que	são	locomo-
tivas	 bastante	 limitadas	nas	 suas	 ca-
pacidades,	já	longe	dos	melhores	tem-
pos	 e	 a	 sofrer	 de	muitos	 problemas,	
estávamos	 na	 expectativa	 para	 as	
ver	ali	a	subir.	A	subida	 inicia-se	 logo	
à	 saída	da	estação	e	estende-se	por	
aproximadamente	6	km.	O	local	onde	
estávamos	 encontra-se	 sensivelmen-
te	a	meio.	É	 impressionante	ver	ali	a	
quantidade	 de	 marcas	 nos	 carris	 de	
máquinas	 que	 sofreram	 para	 conse-
guirem	vencer	a	rampa	e	chegarem	ao	
denominado	Alto	do	Padrão.

Foi	 pelas	 17h05	 que,	muito	 lenta-
mente,	começámos	a	ver	a	1428	e	a	
1466	a	aproximarem-se.	A	imagem	de	
esforço	 daquelas	 locomotivas,	 a	 uns	
15-20	km/h	e	rigorosamente	sem	mais	nada	para	dar,	a	
levarem	as	800	toneladas	com	muito	custo	(menos	160t	
relativamente	ao	seu	limite	no	troço),	é	algo	que	não	se	
esquece.	E	 foi	 com	este	notável	 registo	ao	pôr	do	Sol	
que	demos	o	dia	por	terminado.

Para	concluir,	resta	dizer	que	foi	obviamente	um	dia	
muito	compensador.	A	Linha	do	Leste	é,	apesar	do	seu	
tráfego	 reduzido,	uma	 fantástica	alternativa	para	quem	
deseja	ver,	fotografar	e	filmar	comboios	de	mercadorias	
a	diesel.	Contudo,	há	que	ter	em	conta	alguns	pormeno-

res.	Deve-se	 ter	em	atenção	a	possibilidade	dos	com-
boios	circularem	adiantados	e	para	maximizar	o	número	
e	qualidade	das	fotografias,	pode	ser	necessário	algum	
conhecimento	prévio	da	 linha,	dos	comboios	e	das	es-
tradas.	Nos	 dias	 que	 correm,	 é	 sempre	 de	 salientar	 a	
necessidade	 de	 ter	 alguma	 disponibilidade	 financeira	
para	cumprir	um	dia	destes.	Mas	é	desta	forma	que	de-
safio	todos	aqueles	que	gostem	a	despenderem	algum	
dia	a	 fotografar	e	a	explorar	esta	 interessante	 linha	do	
Alto	Alentejo.

Ricardo Quinas

A 1942 com a composição para Elvas

Nuno Miguel

As 1400 em pleno esforço para chegarem ao Alto do Padrão
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Os tráfegos operados para 
a Somincor estão entre os 

mais notáveis e notados da rede 
ferroviária nacional. Os comboios 
ligam dois terminais ferroviários 
dedicados à operação da Somincor, 
um em Praias do Sado e o outro jun-
to às minas de Neves Corvo. Pelo 
meio, servem ainda o ramal Somin-
cor, nome dado ao desvio existente 
ao PK 92,3 da Linha do Sul, perto de 
Alcácer, onde os comboios páram 
no sentido Norte – Sul para carre-
garem areia que é depois utilizada 
para encher as galerias entretanto 
escavadas nas minas de Neves-

-Corvo.
Outra singularidade deste tráfe-

go está no facto de percorrer o ramal 
dedicado às minas, que liga estas à 
estação de Ourique, construído pela 
própria Somincor, em 1991, e depois 
entregue à CP (hoje Refer) para ex-
ploração e manutenção. Com trinta 
quilómetros, o ramal conta com al-
gumas rampas que constituem um 
verdadeiro desafio para a tracção 
ferroviária, em particular por se tra-
tar de tracção autónoma.

A Trainspotter subiu então a bor-
do de um destes comboios para rea-
lizar a reportagem que se segue.

Em parceria com a CP Carga, 
acompanhámos um dos 

tráfegos mais marcantes da 
rede ferroviária nacional, passando 

ainda pela mais recente via-férrea 
aberta ao serviço no nosso país – a 

variante de Alcácer.

nEvEs-Corvo   A bordo dE um ClássiCo

Sinal aberto: saída de Praias Sado

A viagem
Dia	 23	 de	 Fevereiro,	 6h30	

da	manhã.	Noite	ainda	cerrada,	
mas	já	se	ouve	um	forte	ronco	de	
motor	diesel	em	Praias	do	Sado.	
A	 locomotiva	1905	encabeça	 já	
a	 sua	 composição	 de	 catorze	
vagões	 do	 tipo	Regmms,	 cons-
truídos	pela	Metalsines,	e	aguar-
da	 a	 chegada	 da	 tripulação.	 A	
partida	 está	 prevista	 para	 as	
7h10,	 como	 acontece	 todos	 os	
sábados	 e	 domingos.	 Ao	 todo,	
são	sete	comboios	para	Neves-
-Corvo	durante	o	fim	de	semana,	
um	número	impressionante	vista	
a	realidade	dos	tráfegos	de	mer-
cadorias.

Cerca	 das	 7h,	 o	 maquinista	
José	 Martins	 desembarca	 da	
UQE	 2300	 que	 vem	 do	 Barrei-
ro,	e	dá	uma	corrida	até	à	loco-
motiva	que	nos	há-de	 levar	até	
Neves-Corvo.	 Pequeno	 briefing 
com	o	operador	de	apoio,	Valter	
Jesus,	 e	 a	 constatação	 da	 ne-
cessidade	de	realizar	os	ensaios	
de	freio	indispensáveis	para	ga-
rantir	a	segurança	da	circulação	
que	está	quase	a	iniciar-se.

Com	um	ligeiro	atraso,	o	ope-
rador	de	apoio	comunica	que	o	
comboio	está	pronto	para	rumar	

André Caseiro / João Cunha

João Cunha
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ao	Ramal	Somincor,	e	de	imediato	o	
CCO	se	apresta	a	realizar	o	itinerá-
rio	para	a	saída	do	comboio	da	linha	
5.	A	passagem	de	nível	de	Praias	do	
Sado	fecha,	o	sinal	abre,	e	o	motor	
da	1905	ruge	com	veemência	rebo-
cando	as	386	toneladas	da	sua	com-
posição.	São	7h20.

As	restrições	impostas	pela	sina-
lização	limitam-nos	a	30	km/h	até	a	
cauda	do	comboio	passar	o	apeadei-
ro	Praias	do	Sado-A,	e	é	já	em	plena	

potência	 que	 passamos	 a	 estação	
do	 Vale	 da	 Rosa,	 onde	 entronca	 o	
curto	 ramal	 dedicado	 ao	 terminal	
intermodal	 do	 Vale	 da	 Rosa,	 ponto	
importante	para	tráfegos	de	automó-
veis	 provenientes	 de	 Espanha	 até	
estalar	a	crise	no	sector	automóvel.

Pela	 manhã	 de	 sábado	 ecoa	 a	
buzina	de	dois	 tons	da	1905	à	me-
dida	 que	 as	 numerosas	 passagens	
de	 nível,	 algumas	 de	 visibilidade	
bem	reduzida,	são	passadas	a	pra-

ticamente	 100	 km/h	 pelo	 comboio	
62081.	 O	 Sol	 começa	 a	 aparecer	
diante	 de	 nós,	 e	 os	 primeiros	 raios	
do	sol	rasantes	aconselham	a	baixar	
as	 cortinas	 instaladas	 nestas	 loco-
motivas	para	proteger	a	visão.

À	 entrada	 de	 Águas	 de	 Moura,	
continuamos	com	caminho	 livre	–	o	
verde	que	não	nos	largará	até	ao	ra-
mal	Somincor	anuncia-nos	a	entrada	
no	viaduto	da	Marateca	sem	outras	
restrições	 que	 não	 as	 imputáveis	 à	

geometria	 do	 traçado	 –	 90	
km/h.

viramos para sul, a 
caminho dos arrozais de 

Alcácer...

O	 viaduto	 da	 Marateca,	
com	840	metros	de	extensão,	
tem	 a	 plataforma	 preparada	
para	 uma	 eventual	 duplica-
ção,	tal	como	toda	a	platafor-
ma	até	à	estação	do	Pinhei-
ro.	A	dura	rampa	do	Pinheiro	
é	 enfrentada	 com	 o	 apelo	 a	
toda	 a	 potência	 da	 locomo-
tiva,	 que	 vai	 serpenteando	
pelas	 herdades	 agrícolas	
existentes	 nesta	 zona	 com	
grande	ligeireza.

A	 estação	 do	 Pinheiro	

 Passagem na ponte da Marateca

 Arrozais alagados em Alcácer do sal
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 Entrada no ramal

1905 parada diante do último poste de catenária do lado Sul do ramal

Ramal da somincor
...comboio pára para carregar areia

apresenta-se	 hoje	 como	 uma	 es-
tação	 de	 bifurcação,	 desde	 que	 foi	
inaugurada	a	Variante	de	Alcácer.	No	
sentido	Norte	–	Sul,	deixamos	à	es-
querda	a	variante	de	Alcácer,	acessí-
vel	a	220	km/h,	e	entramos	pela	via	
da	 direita,	 acessível	 a	 apenas	 100	
km/h,	o	que	não	constitui	por	isso	um	
handicap	 para	 o	 nosso	 comboio,	 já	
de	si	limitado	a	100	km/h.

A	 nossa	 descida	 rumo	 aos	 arro-
zais	 de	 Alcácer	 é	 abençoada	 pelo	
luminoso	 início	 do	 dia,	 e	 realizada	
a	 uma	 velocidade	 sempre	 acima	
dos	 85	 km/h.	 Monte	 Novo-Palma	 é	
atravessada	 a	 grande	 velocidade	 e	
pouco	 depois	 passamos	 por	 baixo	
da	Variante	de	Alcácer,	mesmo	junto	
ao	início	da	majestosa	ponte	sobre	o	
Sado	que	a	nova	via	toma	para	atra-
vessar	o	rio.

Quanto	a	nós,	temos	de	nos	con-
tentar	 com	 a	 humilde	 mas	 sempre	
bela	ponte	de	Alcácer	do	Sal,	agora	
limitada	a	30	km/h,	após	passarmos	
pela	 belíssima	estação	desta	 locali-
dade,	hoje	em	dia	privada	do	serviço	
ferroviário	de	passageiros	após	anos	
de	 insistência	em	diversas	 fórmulas	
–	 todas	 elas,	 aparentemente,	 sem	
grande	sucesso.

Quando,	 às	 7h55,	 passamos	Al-
cácer	do	Sal,	a	1905	enfrenta	a	sua	
primeira	grande	dificuldade.	A	subida	
até	ao	patamar	a	que	passa	a	Auto-
-Estrada	do	Sul,	já	a	caminho	do	Vale	
do	Guizo,	faz-se	em	grande	esforço,	
e	 a	 velocidade	 cai	 para	 o	 patamar	
dos	50	km/h.	Quando	vemos	a	auto-
-estrada	a	nosso	lado,	já	estamos	de	
novo	em	terreno	favorável	para	o	au-
mento	 da	 velocidade,	 que	 as	 1.350	
rotações	por	minuto	do	motor	diesel	
favorece.	Passamos	os	areeiros	 im-
ponentes	de	Vale	do	Guizo,	e	de	se-
guida	a	estação	com	o	mesmo	nome.

Primeira	paragem: 
somincor

O	 primeiro	 amarelo	 deste	 nos-
so	 percurso	 anuncia	 a	 chegada	 ao	
ramal	 Somincor,	 apenas	 4,5	 quiló-
metros	após	Vale	do	Guizo.	Somos	
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Passagem por grândola-Norte, com a pendente 
bem visível e que ajuda a ganhar velocidade

As velhas pontes subsistem ao 
lado das novas - Canal Caveira

 Terreno onde será construída a futura 
estação técnica da Azinheira dos Barros  Vestígios de caminhos de ferro mineiros, no Lousal

 Indicação para entrada para contra-
via, à entrada de Ermidas-sado

 Comboio de contentores sines – Bobadela à 
espera de cruzamento em Ermidas-sado

Espera à entrada de grândola Norte por via livre Passagem do Alfa Faro – Porto
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Imagem pouco 
vista... via livre nas 
duas linhas, para 
ultrapassagem pelo 
Alfa Porto - Faro

Concordância de Ermidas

encaminhados	para	a	via	desviada,	
onde	está	montada	a	plataforma	de	
carga	de	areia.	Imobilizamo-nos	jun-
to	 ao	 último	 poste	 de	 catenária	 da	
inserção	Sul,	e	de	imediato	a	azáfa-
ma	começa.	São	então	8h11	e	duas	
enormes	 máquinas	 começam	 de	
imediato	a	carga	do	comboio,	a	um	
ritmo	frenético.

Enquanto	o	comboio	é	carregado	
com	 areia,	 tempo	 para	 repor	 ener-
gias.	As	sandes	ajudam	a	preparar	o	
resto	da	viagem	até	Neves-Corvo	e	
cortam	a	monotonia	da	espera.	Em	
apenas	 40	 minutos	 as	 700	 tonela-
das	de	areia	são	colocadas	nos	con-
tentores	do	nosso	comboio,	e	a	au-
torização	para	partir	é	dada	às	8h42.

Retomando a viagem...

O	CCO	 comunica	 impossibilida-
de	de	passar	de	Grândola-Norte,	a	
nova	 estação	 técnica	 criada	 para	
cruzar	 comboios	 na	 bifurcação	 en-
tre	a	Variante	de	Alcácer	e	o	traçado	
antigo	da	Linha	do	Sul.	O	maquinis-
ta	pede	para	ser	 retido	ao	sinal	de	
entrada	 de	Grândola-Norte	 em	 vez	
de	aguardar	cruzamento	com	o	Alfa	
Pendular	Faro	–	Porto	dentro	da	es-
tação,	e	o	motivo	é	simples:	do	sinal	
de	 entrada	 até	 ao	 final	 da	 estação	
de	Grândola	Norte	existe	uma	pen-
dente	 muito	 útil	 para	
ganhar	 velocidade	
uma	 vez	 realizado	 o	
cruzamento.

Com	 treze	minutos	de	atraso,	 o	
Alfa	 Pendular	 rasga	 a	 estação	 de	
Grândola	Norte	a	cerca	de	200	km/h	
em	direcção	à	variante	de	Alcácer,	e	
o	CCO	abre	por	fim	o	sinal	de	entra-
da	desta	estação.	Contamos	agora	
com	1.086t	a	 reboque,	e	a	diferen-
ça	 na	 carga	 é	 bem	 visível	 logo	 ao	
primeiro	 arranque.	 A	 pendente	 da	
estação	 ajuda	 a	 ganhar	 velocida-
de,	mas	a	ascensão	de	velocidade	
é	muito	 lenta.	Com	efeito,	1.090t	é	
o	limite	de	carga	rebocável	pelas	lo-
comotivas	1900	neste	percurso	até	
Neves	 Corvo,	 pelo	 que	 circulamos	
praticamente	no	seu	limite.	E	circu-
lamos	 agora	 com	 catorze	 minutos	
de	atraso.

Os	doze	cilindros	do	motor	AGO	
da	 locomotiva	 rugem	da	 forma	que	
as	tornou	célebres	em	Portugal	e	lá	
fora,	e	reagem	com	alguma	frustra-
ção	quando	passamos	Canal	Cavei-
ra,	finalmente	a	100	km/h,	e	revêem	
a	 subida	muito	 pronunciada	 em	di-
recção	à	Azinheira	dos	Barros.	Pas-
samos	 pela	 futura	 estação	 técnica,	
situada	no	topo	da	rampa,	e	que	se	
destinará	a	 cortar	a	distância	entre	
estações	actualmente	existente	en-
tre	Canal	Caveira	e	o	Lousal.

Depois	 da	 passagem	 por	 Azi-
nheira	dos	Barros,	o	comboio	desce	

CAis de embArque
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em	 direcção	 ao	 Lousal,	 vila	 minei-
ra	que	conserva	toda	a	sua	história	
bem	junto	aos	carris	da	Linha	do	Sul.	
O	CCO	de	Setúbal	entra	em	contac-
to	com	o	nosso	comboio,	e	transmite	
algo	 que	 a	 tripulação	 já	 vinha	 dan-
do	 como	adquirido	 depois	 de	 feitas	
as	 contas	ao	atraso	da	nossa	mar-
cha	 –	 não	 conseguiríamos	 chegar	
à	bifurcação	da	Funcheira	antes	de	
prejudicar	a	marcha	do	Alfa	Pendu-
lar	Porto	–	Faro.	A	solução	do	CCO	
de	 Setúbal	 passou	 por	 nos	 enviar	
para	a	via	descendente	do	troço	de	
via	dupla	que	se	inicia	em	Ermidas-
-Sado	e	acaba	na	Torre	Vã,	para	que	
o	Alfa	Pendular	nos	ultrapasse	pela	
via	normal.

Entramos	 a	 100	 km/h	 em	 Ermi-
das-Sado,	onde	a	4716	aguarda	sa-
ída	para	Norte	com	um	comboio	de	
contentores	proveniente	do	Terminal	
XXI.	O	troço	de	via	dupla,	circulando	
por	entre	os	férteis	campos	junto	ao	
rio	Sado,	é	uma	formalidade	atraves-
sada	sempre	à	velocidade	máxima.	
Detemo-nos	no	final	da	via	dupla	–	o	
Alfa	 Pendular	 ainda	 não	 passou,	 e	
não	temos	autorização	para	prosse-
guir.	 Mal	 nos	 imobilizamos,	 somos	
ultrapassados	pelo	 rápido,	e	aguar-
damos	que	este	 liberte	o	 	 cantão	–	
quase	 dez	minutos	 de	 espera,	 cor-
respondente	 ao	 tempo	 de	 percurso	
entre	 a	Torre	 Vã	 e	 a	 bifurcação	 da	
Funcheira.

O	sinal	abre,	e	deslizamos	nova-
mente	rumo	a	Sul,	ao	som	das	1.350	
rotações	por	minuto	do	motor	diesel,	
chamado	a	debitar	a	sua	máxima	po-

tência	 para	 deslocar	 as	 1.086t	 que	
leva	às	costas.	O	traçado	até	à	Bifur-
cação	da	Funcheira	é	muito	sinuoso,	

recordando-nos	que	a	modernização	
da	Linha	do	Sul	não	foi	generosa	o	
suficiente	 para	 refazer	 o	 traçado	
acidentado	à	entrada	do	Algarve.	O	
atraso	 acumulado	 já	 ultrapassa	 os	
trinta	minutos,	e	 todos	eles	devidos	
aos	comboios	Alfa	Pendular!

Entrada para a 
linha do Alentejo

Nas	imediações	da	Funcheira	re-
cebemos	a	indicação	da	sinalização	
para	abrandar	para	60	km/h	devido	
à	passagem	pela	agulha	que	nos	dá	
acesso	à	concordância	da	Funchei-
ra,	um	troço	de	pouco	mais	de	dois	
quilómetros	 que	 permite	 aos	 com-
boios	dos	 tráfegos	de	Neves-Corvo	

Saída da Torre Vã, após o Alfa Porto – Faro deixar a via livre

Entrada na concordância da Funcheira. à direita, a linha do sul

Entrada na linha do Alentejo, com a ponte de Panóias
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A nostálgica estação de Panóias

 subida lenta e exigindo esforço 
máximo da 1905, à saida de ourique

Atravessamento da ponte da Maria Delgada

 Início da pendente mais acentuada 
do ramal, já perto do términus

É com grande esforço que atingimos a estação de ourique, 
onde começa a aventura no Ramal de Neves-Corvo

O fantástico Alentejo desfila diante dos nossos olhos, 
enquanto nos aproximamos das minas de Neves-Corvo

Desvio das Picotas, local peculiar na 
exploração ferroviária portuguesa

 Entrada no terminal ferroviário de Neves-Corvo



28

CAis de embArque

evitar	 uma	 inversão	 de	 marcha	 e	
respectivas	manobras	na	estação	da	
Funcheira.

Neste	 ponto	 começa	 também	
uma	 das	 rampas	 mais	 temidas	 do	
percurso,	quer	pela	inclinação,	quer	
pela	extensão	e	 também	pela	velo-
cidade	com	que	o	comboio	enfrenta	
o	início	da	rampa	–	apenas	60	km/h.	
Daqui	até	à	entrada	de	Ourique	a	li-
nha	sobe	incessantemente,	e	quan-
do	 chegamos	 à	 Linha	 do	 Alentejo,	
junto	 à	 ponte	 de	 Panóias,	 a	 nossa	
velocidade	 já	 avizinha	 os	 25	 km/h,	
apenas.	A	magnífica	ponte	em	al-
venaria	que	cruza	o	Rio	Sado	mar-
ca	 a	 nossa	 entrada	 na	 Linha	 do	
Alentejo,	 e	 pouco	 depois	 passa-
mos	a	antiga	estação	de	Panóias,	
remetendo-nos	para	um	pouco	de	
nostalgia,	não	obstante	a	existên-
cia	de	sinais	de	modernidade	(pos-
tes	de	catenária	e	sinal	avançado	
luminoso).	Esta	estação	há	muito	
abandonada	 é	 cruzada	 a	 apenas	
20	km/h.

Neste	 ponto,	 a	 1905	 está	 no	
seu	limite.	A	velocidade	já	não	bai-
xa	mais,	mas	também	não	sobe.	A	
exigência	 do	 traçado	para	 a	 trac-
ção	 ferroviária	 fica	 bem	 patente,	
sobretudo	 com	 um	 comboio	 de	
tracção	diesel,	com	potência	e	res-
posta	mais	modestas.	São	mais	de	

cinco	quilómetros	de	duríssima	ram-
pa,	rumo	a	Ourique.

A	 estação	 de	 Ourique	 chega,	
e	 com	 ela	 uma	 nova	 realidade	 de	
exploração	 ferroviária.	 A	 catenária	
detém-se	 na	 extremidade	 leste	 da	
estação,	 as	 agulhas	 são	 todas	ma-
nuais	 e	 na	 plataforma	 espera-nos	
o	 chefe	 de	 estação	 e	 o	 funcionário	
da	 REFER	 que	 nos	 acompanhará	
até	ao	terminal	mineiro.	O	ramal	de	
acesso	 às	 minas	 diverge	 da	 Linha	
do	 Alentejo	 (hoje	 encerrada	 entre	
Ourique	e	Beja)	nesta	estação,	e	o	

avanço	 é	 concedido	 pelo	 chefe	 de	
estação,	que	entrega	à	tripulação	as	
chaves	dos	encravamentos	de	agu-
lhas	 do	 terminal	 de	Neves-Corvo	 e	
também	do	desvio	das	Picotas.

Em direcção às Minas...

Após	cerca	de	um	minuto	de	pa-
ragem	em	frente	ao	edifício	da	esta-
ção	de	Ourique,	rearrancamos,	ago-
ra	 em	 direcção	 ao	 ramal.	 São	 dez	
longos	quilómetros	de	 rampa	contí-
nua	que	nos	esperam.	A	1905	volta	a	
ser	chamada	a	esforços	máximos	
para	 levar	 a	 carga	 de	 areia	 para	
as	 minas,	 e	 os	 dez	 quilómetros	
são	percorridos	em	cerca	de	vinte	
minutos,	prova	cabal	da	dureza	do	
percurso.

A	 partir	 do	 PK	 10,	 a	 via	mos-
tra-se	 mais	 clemente.	 Uma	 li-
geira	 descida	 em	 direcção	 ao	
ponto	 onde	 cruzamos,	 por	 uma	
passagem	 superior,	 o	 IP2,	 por	
entre	 campos	 verdejantes	 típicos	
do	 Alentejo	 nesta	 altura	 do	 ano.	
O	 perfil	 do	 ramal	 até	 ao	 seu	 últi-
mo	terço	apresenta-nos	um	misto	
de	 rampas	 e	 pendentes	 que	 vão	
permitindo	 ganhar	 velocidade	 até	
passarmos	a	circular	à	velocidade	
máxima	 permitida	 neste	 ramal	 –	
80	km/h.

 1905 debaixo do pórtico de descarga e carga de caixas móveis

Já na viagem de regresso, a rampa 
mais acentuada do percurso
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Atravessamento da estação de grândola, a 100 km/h

viagem de regresso permite à 1905 descansar, devido ao leve peso da composição

Ao	 PK	 15,	 passamos	 a	 maior	
obra	de	arte	do	ramal	–	a	ponte	da	
Maria	Delgada,	construída	em	betão	
e	 inserida	em	curva,	 com	cerca	de	
130	metros,	próximo	de	Castro	Ver-
de.	Ao	PK	19	surge	o	Desvio	das	Pi-
cotas,	a	única	estação	intermédia	do	
ramal.	 Com	 uma	 via	 de	 resguardo	
convenientemente	 protegida,	 este	
desvio	é	atravessável	a	30	km/h.

Este	 desvio	 é	 utilizado	 actual-
mente	 uma	 vez	 por	 dia,	 e	 é	 a	 for-
ma	 de	 conseguir	 operar	 comboios	
não	 limitados	 pela	 rampa	 existente	
à	saída	das	minas	de	Neves	Corvo.	
Essa	 rampa	 limita	 a	 880	 toneladas	
a	 carga	 rebocável	 por	 uma	 1900,	
contra	as	1.090	toneladas	autoriza-
das	 às	 1900	 no	 restante	 percurso	

até	Praias	Sado.	Uma	vez	por	 dia,	
durante	a	noite,	a	1900	traz	até	este	
desvio	metade	da	composição,	sete	
vagões,	 e	 regressa	 à	 mina	 para	 ir	
buscar	 os	 restantes	 vagões	 carre-
gados,	 que	 são	 depois	 agrupados	
no	Desvio	 das	Picotas	 aos	 vagões	
trazidos	anteriormente.

Nos	 restantes	 comboios,	 a	 for-
mação	de	catorze	vagões	inclui	três	
vagões	 vazios,	 o	 que	 permite	 às	
1900	 subirem	 a	 rampa	 inicial	 com	
toda	a	composição.

Depois	do	Desvio	das	Picotas,	a	
linha	começa	a	apresentar	penden-
tes	 acentuadas	 intervaladas	 com	
secções	 em	 patamar,	 até	 aos	 dois	
quilómetros	 finais,	 em	 que	 a	 linha	
apresenta	 uma	 forte	 pendente	 em	

direcção	ao	 terminal	 ferroviário	das	
Minas	de	Neves-Corvo.	Nestas	sec-
ções,	a	frenagem	reostática	da	1905	
é	intensamente	utilizada	para	suster	
as	1.086t	a	80km/h,	fazendo-se	ou-
vir	 o	 imenso	 ruído	 que	 a	 utilização	
desta	frenagem	provoca.

Às	 11h32,	 com	 50	 minutos	 de	
atraso,	 o	 comboio	 62891/0	 imobili-
za-se	debaixo	do	pórtico	de	descar-
ga	das	minas.

O	 complexo	 ferroviário	 tem	 três	
linhas,	 servindo	 uma	 delas	 apenas	
para	a	movimentação	da	locomotiva	
entre	 dois	 comboios	 –	 inversão	 da	
marcha.	 A	 1905	 larga	 a	 sua	 com-
posição	carregada	de	areia,	e	pega	
na	 composição	 já	 pronta	 na	 linha	
do	 lado.	Hoje,	excepcionalmente,	a	
composição	 preparada	 está	 vazia	
por	 não	 haver	 minério	 para	 levar	
para	o	porto	de	Setúbal.

A	 pequena	 pausa	 entre	 a	 che-
gada	do	comboio	e	a	partida	do	se-
guinte	 é	 aproveitada	 para	 repor	 as	
energias	 –	 novo	 pequeno-almoço	
improvisado,	 que	 o	 almoço,	 esse,	
estará	 à	 espera	 apenas	 em	Praias	
Sado,	já	depois	das	14h.

viagem de regresso

Composição	 atrelada,	 testes	 de	
freio	realizados,	e	às	11h55	o	com-
boio	60980/1	 com	destino	a	Praias	
Sado	 começa	 a	 deslizar	 para	 fora	
do	terminal	de	Neves-Corvo,	já	com	
dez	 minutos	 de	 atraso	 devidos	 ao	
atraso	 à	 chegada.	 A	 composição	
vazia	não	permite	testar	convenien-
temente	a	inclinadíssima	rampa	que	
se	apresenta	à	nossa	frente	–	uma	
das	mais	 inclinadas	de	 toda	a	rede	
nacional.

A	 1905	 ganha	 velocidade	 facil-
mente	 mesmo	 em	 rampa	 com	 as	
suas	 386	 toneladas	 de	 carga,	 e	 a	
viagem	 de	 regresso	 parece	 uma	
mera	 formalidade,	 ramal	 fora,	 a	 80	
km/h.

Em	Ourique,	nova	paragem.	Aqui	
as	 tripulações	 trocam.	 Maquinista	
e	 operador	 de	 apoio	 que	 entraram	
de	 manhã	 em	 Praias	 Sado	 saem	
em	Ourique	e	descansam	antes	de	
voltarem	a	pegar	num	Somincor,	 já	
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de	madrugada,	 para	 regressa-
rem	a	Praias	do	Sado.	Tudo	em	
nome	da	não	marcação	de	ho-
ras	 extraordinárias,	 pois	 ante-
riormente	estes	comboios	eram	
operados	nos	dois	sentidos	por	
uma	única	tripulação	–	por	aqui	
se	vê	que	a	noção	de	poupan-
ça	 da	 tutela	 governamental	 é,	
no	 mínimo,	 discutível.	 Para	 a	
não	 marcação	 de	 horas	 extra	
a	 oito	 tripulantes	 por	 dia	 nes-
tes	comboios,	a	CP	Carga	está	
actualmente	 obrigada	 a	 pagar	
alojamento	 e	 refeições	 a	 oito	
tripulantes	por	dia!

A	nova	tripulação	conta	com	
Rui	Ganhão	como	operador	de	
apoio	 e	 Carlos	 Carolino	 como	
maquinista.	 O	 bom	 ambiente	 man-
tém-se	 e	 a	 viagem	 prossegue	 sem	
sobressaltos.	 Em	 Grândola-Norte	
cruzamos	 com	 outro	 comboio	 des-
tinado	 às	 minas	 de	 Neves-Corvo,	
parado	 precisamente	 no	 sítio	 onde	
havíamos	parado	de	manhã	após	a	
carga	de	areia.	Nós,	desta	vez,	subi-
mos	para	Praias	do	Sado	pela	nova	
variante	de	Alcácer.

A	 linha	apresenta	várias	 rampas	
assinaláveis,	 embora	 de	 inclinação	
moderada,	e	destaca-se	por	um	tra-
çado	em	planta	claramente	adapta-
do	 às	 altas	 velocidades	 ali	 pratica-
das	–	220	km/h.	Todas	as	pontes	e	
pontões	 estão	 preparados	 para	 via	
dupla,	com	a	via	única	actual	encos-
tada	 sempre	 do	 lado	 nascente	 das	
obras	de	arte.	A	restante	plataforma	
está	 preparada	 apenas	 para	 a	 via	

única	actualmente	instalada.
O	 ponto	 alto	 da	 passagem	 pela	

Variante	 é,	 claro	 está,	 a	 passagem	
do	 Rio	 Sado	 pela	 enorme	 ponte,	
com	2.735	metros	de	comprimento	e	
estabelecendo-se,	imponente,	sobre	
os	arrozais	de	Alcácer	do	Sal.	Pas-
samos	a	100	km/h	e	os	nove	minu-
tos	de	atraso	mantém-se	apesar	do	
esforço	 para	 recuperar.	 À	 saída	 da	
ponte	cruzamos	o	velho	 traçado	da	
Linha	do	Sul,	por	onde	passámos	de	
manhã,	e	pouco	depois	um	grupo	de	
spotters	brinda-nos	com	as	suas	ob-
jectivas.

O	 resto	do	percurso	é	 feito	 sem	
grande	 história.	 No	 Pinheiro	 reen-
contramos	 o	 antigo	 traçado,	 cru-
zamos	 uma	 vez	 mais	 a	 ribeira	 da	
Marateca,	à	saída	da	ponte	espera-
-nos	uma	4700	com	um	comboio	de	
contentores	 para	 Sines	 e	 cerca	 de	

dez	minutos	mais	tarde	paramos	ao	
sinal	de	entrada	de	Praias	do	Sado,	
de	onde	arrancamos	de	seguida,	em	
marcha	 à	 vista,	 até	 nos	 imobilizar-
mos	na	estação	de	Praias	do	Sado.	

Inversão	da	locomotiva,	recuo	da	
composição	para	dentro	do	triângulo	
de	Praias	do	Sado	e	reabastecimen-
to	de	gasóleo.	O	comboio	fica	pronto	
a	 fazer	a	próxima	viagem	para	Ne-
ves-Corvo,	nem	45	minutos	depois,	
e	 nós	 abandonamos	 o	 local.	 Inte-
ressantes	sete	horas	de	experiência	
ferroviária	a	bordo	de	um	dos	mais	
míticos	comboios	da	rede	ferroviária.

Esta viagem não teria sido pos-
sível sem a disponibilidade e habi-
tual simpatia da CP Carga e seus 
colaboradores, aos quais endere-
çamos um forte agradecimento e 
votos de sucesso!

 Comboio para Neves-Corvo aguarda a nossa passagem à entrada de grândola 

Já na variante de Alcácer, passagem sobre o IC1
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CAis de embArque

Entrada no Pinheiro, 
onde reencontramos a 

Linha do Sul.

Ponte sobre a Ribeira de 
S. Martinho, paralela à 
Linha do Sul em Monte 
Novo.

 O magnífico 
atravessamento do Rio 

Sado. Via livre e 100 
km/h.
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Final de viagem, e 
a 1905 reabastece 
para regressar a 
Neves-Corvo.

Bifurcação em 
direcção a Praias 

do Sado, com 
um comboio de 

contentores para 
Sines espera a nossa 

passagem, vindo do 
Poceirão.

Comboio à saída do 
novo atravessamento do 
Rio Sado. Fotografia de 
Ricardo Quinas.
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Numa	manhã	de	Novembro	
de	 2007,	 dou	 por	 mim	 a	
chegar	 a	 Buenos	 Aires,	

saído	 de	 um	 Boeing	 777-200ER	
da	Alitalia,	que	me	 trouxe	num	voo	
de	 catorze	 horas	 desde	 Roma.	 Só	
amanhã	 parto	 para	 a	 Patagónia,	
pelo	 que	 tenho	o	 resto	 do	dia	 livre	
na	capital.
Após	 um	 primeiro	 almoço	 para	

provar	 a	 bela	 carne	 argentina	 e	
uma	sesta	para	recuperar	da	estafa	
do	voo,	 resolvo	 ir	até	à	estação	de	
Plaza	Constitución.	A	CP	vendeu	há	
uns	anos	um	grande	 lote	de	mate-
rial	circulante	obsoleto,	mas	que	faz	
as	 delícias	 dos	 entusiastas	 e	 tem-
-se	ainda	a	esperança	que	venha	a	
ser	 útil	 em	muitos	 e	 bons	 serviços	

deste	 lado	 do	 “charco”	 atlântico.	A	
minha	ida	a	Constitución	nesta	tarde	
de	domingo	não	é	 inocente.	Este	é	
um	dos	dois	dias	da	semana	em	que	
funciona	o	serviço	das	Nohab	para	
General	 Alvear.	 Apesar	 de	 ter	 já	
combinado	com	um	amigo	argentino	
um	passeio	a	rigor	numa	0100	para	
quando	 regressar	 da	 Patagónia,	 a	
minha	 vontade	 de	 as	 ver	 é	 muita,	
pelo	 que	 me	 antecipo	 e	 apanho	 a	
linha	 C	 do	 metro	 até	 Constitución.	
Esta	estação,	uma	das	principais	da	
cidade	 porteña,	 funciona	 num	 belo	
e	 monumental	 edifício	 que	 ainda	
conserva	 a	 decadência	 acumulada	
nos	 tristes	 anos	 de	 abandono	 que	
se	seguiram	à	morte	da	Ferrocarri-
les	Argentinos	e	de	grande	parte	da	

ferrovia	no	país.	Nos	últimos	tempos	
há	 um	 esforço	 ténue	 por	 retomar	
alguns	 serviços	 e	 é	 neste	 contex-
to	que	 surge	a	 compra	do	material	
português.	No	hall	principal	o	painel	
de	partidas	está	 inoperativo.	Pouco	
passa	das	17h00,	faltam	quinze	mi-
nutos	para	a	suposta	saída	da	No-
hab	e	não	há	sinais	dela.

65 anos de Nohab’s 
As	Nohab	 iniciaram	esta	sua	se-

gunda	 vida	 na	 Metropolitano,	 mas	
pouco	depois	a	caótica	situação	da	
empresa	 e	 um	 mediático	 protesto	
dos	 passageiros,	 que	 até	 pegaram	
fogo	às	bilheteiras,	 levou-a	à	falên-
cia.	A	sua	operação	foi	então	toma-

João Lourenço

João Lourenço

porTugueses NA 
ArgeNTiNA

N ovembro de 2007. Desde que me comecei 
a interessar por viagens que a Argentina 
me despertou um interesse especial e se 

foi colocando no topo da lista dos destinos mais 
apetecíveis. A imensidão dos espaços, a beleza 

das paisagens e a elegância europeia das cidades 
misturada com o ambiente latino-americano são 

argumentos válidos por si só. Mas se a isto juntarmos 
a simpatia do povo, a relativa segurança e a boa gastronomia, temos um 

país fascinante que apetece mesmo conhecer. 
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da	pela	UGOFE	(Unidad	de	Gestión	
Operativa	 Ferroviária	 de	Emergen-
cia),	empresa	estatal	 formada	para	
garantir	 serviços	 mínimos	 quando	
os	 privados	 falham.	 Procuro	 uma	
bilheteira	 pelo	 menos,	 mas	 nada.	
Faltam	dez	minutos	para	o	horário	
da	partida,	que	consegui	saber	em	
páginas	 de	 entusiastas	 na	 net,	 e	
nem	 nas	 plataformas	 há	 sinais	 da	
Nohab.	Quando	estou	quase	a	per-
der	a	esperança	e	voltar	para	 trás,	
lá	vejo	ao	fundo	uma	joaninha,	é	a	
0113!	Entretanto	a	plataforma	com-
pôs-se	 bem	 de	 passageiros.	 Após	
as	inevitáveis	fotos	da	praxe,	decido	
subir	a	bordo.

Não	sei	se	tenho	ar	de	português	
ou	o	meu	entusiasmo	a	fotografar	a	
Nohab	me	denunciou,	mas	sentam-
-se	 ao	 pé	 de	mim	dois	 entusiastas	
que	metem	logo	conversa	num	por-
tuguês	abrasileirado.	São	o	Guiller-
mo	 e	 o	 Sergio,	 que	 fazem	 a	 Todo 
Trenes,	 uma	 revista	 local,	 e	 vêm	
para	 apreciar	 a	 viagem	 e	 recolher	
material	 para	 um	 artigo.	 Gera-se	
uma	conversa	animada,	que	obvia-
mente	começa	com	a	questão:	que	
faz	um	português	ali?	A	janela	é	logo	
aberta,	para	ir	fotografando	e	sobre-
tudo	para	meter	a	cabeça	de	fora!	O	
Guillermo	 diz-me	 para	 estar	 atento	
ao	lado	esquerdo	e	eis	que	aparece	
parqueado	numa	triagem	uma	fileira	
de	material	CP	recém	desembarca-
do.	 1930,	 1200,	 1400,	 carruagens	
sorefame…	 Parece	 que	 estamos	
em	Portugal!	Ainda	há	poucas	horas	
cheguei	do	outro	lado	do	Atlântico	e	
uma	sensação	familiar	vai-se	 insta-
lando,	a	que	ajuda	a	boa	companhia	
do	pessoal.

General	Alvear	fica	a	233	km,	que	
irão	demorar	7h35.	A	0113	sairá	logo	
de	volta,	mas	não	regressará	antes	
das	 9h	 do	 dia	 seguinte.	Não	 estou	
para	 essa	aventura,	 decido	 sair	 na	
estação	 seguinte,	 Temperley	 e	 re-
gressar	num	urbano.	Troco	contac-
tos	 com	 o	 Guillermo	 e	 o	 Sergio	 e	
combinamos	um	encontro	para	de-
pois.	O	revisor	não	chegou	a	apare-
cer,	pelo	que	esta	viagem	nostálgica	

ficou	de	borla!

Duas	semanas	se	passaram	e	es-
tou	de	regresso	à	capital	 federal.	É	
um	dia	especial	para	quem	aprecia	
transportes:	 está	 anunciada	 para	
hoje	a	chegada	de	um	Airbus	A380,	
que	 anda	 em	 voos	 de	 teste	 pela	
América	 do	 Sul,	 e	 as	 pessoas	 an-
dam	mais	atentas	ao	céu	do	que	é	
habitual.	Tenho	planeado	encontrar-
-me	com	o	Matias,	um	amigo	já	co-
nhecido	do	mundo	virtual,	 para	um	
passeio	 a	 sério	 de	Nohab,	 combi-
nado	há	muito:	vamos	até	Lobos,	a	
100	km	da	capital.	Não	há	sítio	me-
lhor	 para	 dois	 entusiastas	 ferroviá-
rios	marcarem	encontro	do	que	uma	

estação	 e	 assim	 combinamos	 em	
Retiro,	a	principal	de	Buenos	Aires.	
Até	 lá,	vou	de	metro	e	pela	primei-
ra	vez	ando	na	Linha	A	e	logo	numa	
das	composições	originais	dos	anos	
20	que	ainda	lá	circulam.	O	interior	
é	integralmente	de	madeira.	Não	há	
nada	 de	 ar	 condicionado,	 apenas	
ventilação	 natural	 proporcionada	
pelas	 janelas	 de	 guilhotina.	Até	 no	
metro	se	pode	andar	de	cabeça	de	
fora	neste	país!	Lá	aparece	o	Matias	
e	a	caminho	de	Constitución	temos	
que	atravessar	a	movimentadíssima	
Plaza	 General	 San	 Martín,	 mas	 a	
tarefa	 ainda	 é	mais	 difícil	 para	 um	
comboio	 que	 aparece	 na	 via	 de	 li-
gação	que	atravessa	a	praça.	Sem	

Embarque na 0113 em Plaza Constitución

A linha A do Metro de Buenos Aires
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escolta	 policial	 nem	 sinalização,	
apenas	buzinando	muito	lá	vai	con-
seguindo	 pouco	 a	 pouco	 avançar	
por	 uma	 das	 mais	 movimentadas	
artérias	da	cidade.

Os	argentinos	 são	extremamente	
sociáveis,	 o	 Matias	 desafiou	 mais	
uns	amigos	da	comunidade	 local	 e	
na	plataforma	de	Constitución	esta-
mos	 sete	 entusiastas	 prontos	 para	
subir	 a	 bordo	 da	 0113,	 tudo	 malta	
porreira!	A	Nohab	sai	de	Constituci-
ón	muito	bem	composta,	o	comboio	
continua	 a	 ser	 aqui	 um	 transporte	
social.	 Com	 estas	 duas	 rotações	
por	semana,	parece	servir	quem	vai	
à	 terra	 no	 fim-de-semana	 por	 um	
preço	irrisório,	mesmo	que	isso	sig-
nifique	uma	viagem	longa	durante	a	
noite	e	com	pouco	conforto.	Apesar	

da	lei	do	tabaco	(por	esta	altura	mais	
restritiva	que	em	Portugal),	também	
proibir	 o	 fumo	 nos	 comboios,	 um	
passageiro	teima	em	acender	um	ci-
garro.	Rapidamente	tem	que	o	jogar	
ao	 chão	 e	 pisá-lo	 com	 a	 chegada	
do	revisor,	que	desta	vez	veio	cedo;	
apesar	da	rapidez,	este	não	se	dei-
xa	enganar	pelo	cheiro	e	dá-lhe	uma	
descompostura.	Quanto	a	nós,	hoje	
não	há	borla	e	pagamos	os	5	pesos	
(menos	de	1	€)	da	tabela	até	Lobos.

Após	 uns	 primeiros	 quilómetros	
com	a	cabeça	de	fora,	resolvo	ir	até	
à	 frente.	A	0113	move-se	de	 forma	
notável,	acelerando	com	ligeireza	e	
convicção	 por	 debaixo	 da	 catená-
ria	 da	 via	 quádrupla	 do	 Ferrocarril	
General	 Roca.	 Neste	 serviço	 rápi-
do,	 passamos	a	grande	 velocidade	
pelas	estações	apinhadas	de	gente	
e	 deixamos	 para	 trás	 os	 urbanos	
que	páram	em	todas.	Nestes	quiló-
metros	iniciais,	a	via	não	está	nada	
má	e	os	100	km/h	são	atingidos	por	
várias	vezes,	mas	o	momento	mais	
admirável	acontece	quando,	em	ple-
na	aceleração,	a	Nohab	ultrapassa	
uma	Toshiba	eléctrica,	carregada	de	
gente	de	regresso	a	casa.	Além	de	
rápida,	a	viagem	também	é	sonora,	
o	maquinista	farta-se	de	buzinar	nas	
inúmeras	 passagens	 de	 nível	 com	
e	 sem	 guarda.	 Volto	 para	 o	 salão,	
onde	as	cortinas	cor	de	 laranja	es-
voaçam	ao	vento	e,	confortavelmen-

te	 sentados	 nos	 bancos	 castanhos	
tipicamente	CP,	os	passageiros	sul-
-americanos	apreciam	a	sua	viagem	
embalados	 pelo	 movimento	 alegre	
da	Nohab.	É	castiço	este	ambiente	
luso-argentino…	 que	 bem	 se	 viaja	
assim	neste	final	de	tarde!

Por	 azar	 não	 vemos	 a	 formação	
das	uTE 2089	e	2063,	que	têm	an-
dado	acopladas	a	fazer	alguns	ser-
viços	 mais	 curtos	 nesta	 linha.	 Vão	
apenas	até	Temperley,	evitando	pas-
sar	pela	zona	neutra,	uma	vez	que	
dão	problemas	de	cada	vez	que	se	
rearma	 o	 disjuntor	 principal.	 Circu-
lam	apenas	fora	das	horas	de	ponta,	
porque	 não	 conseguem	 cumprir	 os	
horários	 apertados,	 nesta	 linha	 em	
que	a	distância	entre	as	estações	é	
muito	curta.

A	Temperley	chegamos	nós	agora	
e	 separam-se	 aqui	 as	 linhas	 para	
Mar	 del	 Plata	 e	 Haedo,	 acabando-
-se	a	via	quádrupla,	mas	a	catená-
ria	ainda	nos	acompanha	até	Ezei-
za,	 bem	 perto	 do	 aeroporto.	 E	 eis	
quando,	nesse	preciso	momento,	à	
nossa	frente,	em	rota	de	aterragem,	
vemos	um	avião	gigantesco	que	não	
engana	ninguém,	é	mesmo	o	A380.	
Que	momento	irreal,	estou	pela	pri-
meira	vez	do	outro	lado	do	Atlântico,	
dentro	 de	 uma	automotora	 com	60	
anos	 vinda	 do	meu	 país,	 a	 cruzar-
-me	 com	 o	 maior	 e	 mais	 moderno	

Na Línea General Roca a entrar em Temperley

o bilhete da viagem
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avião	do	mundo,	no	mesmo	local	e	
instante	em	que	faz	a	sua	primeira	
aterragem	na	Argentina!

De	volta	aos	carris,	até	Lobos	va-
mos	 numa	 linha	 secundária,	 cujo	
estado	piora	e	a	velocidade	tem	que	
abrandar.	Para	compensar,	a	paisa-
gem	 torna-se	 mais	 bucólica:	 esta-
mos	a	entrar	no	campo.	Apesar	de	
as	passagens	de	nível	 serem	aqui	
mais	 raras,	 o	 maquinista	 tem	 que	
continuar	 a	 insistir	 com	 a	 buzina,	
pois	os	obstáculos	que	tendem	para	
a	via	são	agora	as	vacas,	atraídas	
pelo	pasto	que	cresce	entre	os	car-
ris,	 neste	 fértil	 terreno	 livre	 de	 ba-
lastro.	Também	as	árvores	crescem	
à	volta	da	 linha	e	a	dada	altura	fa-
zem	mesmo	um	túnel,	 já	moldadas	
à	forma	da	Nohab,	o	único	material	
que	passa	nesta	linha.	Tal	como	no	
Portugal	 de	 antigamente,	 a	 passa-
gem	do	comboio	é	aqui	um	aconte-
cimento	e	as	pessoas	vêm	para	jun-
to	da	linha	à	espera	de	ver	passar	a	
automotora	 portuguesa.	 Da	 janela,	
do	 quintal	 ou	 da	 rua	 acenam	 aos	
passageiros	e	nós	respondemos	de	
volta!

Duas	horas	e	vinte	minutos	após	
termos	 partido	 da	 capital	 federal,	
chegamos	 a	 Lobos,	 um	 importante	
entroncamento,	 de	 onde	 há	 outros	
serviços	para	Buenos	Aires.	A	nos-
sa	ideia	é	apanhar	o	serviço	da	TBA	
para	Melro	 e	 aí	 um	 comboio	 urba-
no.	Descemos	então	nesta	estação,	
fazemos	as	últimas	fotos	e	despedi-
mo-nos	da	0113,	que	não	pode	es-
perar,	tem	ainda	uma	grande	viagem	
pela	frente.	Se	a	viagem	até	aqui	até	
foi	rápida,	os	130	km	que	lhe	faltam	
ainda	demorarão	mais	de	cinco	ho-
ras.	Devagarinho	 e	 aos	 saltos,	 é	 o	
que	conta	quem	já	fez	a	viagem	toda	
até	General	Alvear	que	a	 linha	boa	
não	torna	a	aparecer.	Nada	a	que	as	
Nohab	 já	 não	 estivessem	 habitua-
das,	na	Linha	de	Évora…

Temos	algum	tempo	até	ao	nosso	
comboio	e	aproveitamos	para	beber	
uma	 cerveja	 na	 tasca	 em	 frente.	A	
composição	da	TBA	vai-se	entretan-

to	formando	na	“praia”	arrelvada	da	
estação:	 uma	ALCo	 RSD-39	 (igual	
às	ex-CP	1320)	com	três	carruagens	
Marterfer	bem	velhinhas.	O	verde	da	
paisagem	só	é	quebrado	pelo	fumo	
negro	quando	chega	o	momento	de	
arrancar	o	motor	da	ALCo.	O	cami-
nho	de	volta	a	Buenos	Aires	é	agora	
por	uma	linha	diferente,	bem	pior	do	
que	a	de	há	pouco,	que	certamen-
te	 não	 teve	 qualquer	 manutenção	
após	os	grandes	cortes	de	1993.	A	
velocidade	não	passa	dos	30	km/h	
e	 realmente,	 com	 tanto	 salto,	 não	
convém	 ir	 mais	 depressa	 nestas	
carruagens	 antigas,	 de	 interior	 es-
verdeado	 e	 bancos	 em	 napa.	 Está	
bom	para	abrir	a	janela,	que	nestas	
carruagens	argentinas	baixam	com-

pletamente	e	deixam	apreciar	ainda	
melhor	a	calma	marcha	pelas	pam-
pas.

Acho	 que	 não	 estavam	 fartos	 da	
minha	 companhia,	mas	na	estação	
seguinte	e	sem	eu	pedir,	o	pessoal	
faz	questão	de	me	levar	para	a	ca-
bina	de	condução!	Ao	dizerem	que	
sou	 português,	 sou	 recebido	 de	
braços	 abertos	 pelo	 maquinista	 e	
pelo		operador	de	apoio.	“De	Portu-
gal?	Cristiano	Ronaldo!”	é	a	primei-
ra	 obervação,	 já	 expectável	 neste	
país	 louco	 pelo	 futebol.	 Mas	 claro	
que	logo	a	conversa	se	vira	para	os	
comboios.	Fez-se	de	noite	e	já	não	
dá	para	ver	grande	coisa	da	paisa-
gem.	 Apenas	 uma	 luz	 forte	 lá	 ao	

Nohab 0113 na estação de lobos

Na estação de lobos, o comboio para Merlo



37

Comboio iNTerNACioNAl

Condução do Fiat 593

100 km/h na Nohab

Bilheteira de lobos

1218 da Ferrocentral

o salão da velhinha 0113

Airbus A380
Carne argentina

Túnel de árvores
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fundo	 nos	 começa	 a	 encandear.	 O	
maquinista	reclama,	faz	sinais	de	lu-
zes,	mas	o	comboio	que	lá	vem	não	
baixa	 a	 luz.	É	 uma	B&l 1200 com	
três	carruagens,	que	vem	a	 fazer	o	
serviço	oposto	ao	nosso.

No	telemóvel,	um	SMS:	“Joao,	se-
guis	 en	 la	 locomotora?”.	O	 pessoal	
está	com	medo	de	me	ter	desenca-
minhado…	Chegados	a	Merlo,	apa-
nhamos	 uma	 automotora	 eléctrica	
para	a	capital.	Mas	como	é	 tarde	e	
ainda	 não	 comemos	 nada,	 saímos	
em	Flores,	perto	de	casa	do	Diego,	
onde	acabamos	o	dia	com	uma	bela	
jantarada	numa	pizzaria.	Dada	a	he-
rança	 deste	 povo,	 que	 teve	 origem	
essencialmente	 em	 emigrantes	 de	
Espanha	e	Itália,	as	pizzas,	gelados	
e	outras	iguarias	italianas	que	se	co-
mem	neste	país	 são	divinais	e	não	
ficam	a	dever	muito	ao	país	de	ori-
gem.	 Faço	 questão	 de	 pagar	 a	mi-
nha	conta,	mas	o	pessoal	insiste	que	
não,	 que	 sou	 convidado!	 Se	 a	 im-
pressão	sobre	os	meus	novos	ami-
gos	era	boa,	ainda	melhor	se	torna.	
Os	 argentinos	 são	 mesmo	 assim,	
simpáticos	e	hospitaleiros.

Nos	dias	seguintes	em	Buenos	Ai-
res	não	me	limito	aos	comboios,	tal	
seria	bastante	redutor,	mas	há	ainda	
tempo	para	dar	um	salto	a	Retiro	e	
apanhar	 alguma	 das	 1400	 que	 fa-
zem	 uns	 serviços	 semi-directos	 na	
LSM	–	Línea	San	Martín.	O	Matias	
acompanha-me,	o	que	se	torna	útil.	
É	que	nas	bilheteiras	reina	a	confu-
são.	Além	das	normais	filas,	porque	
nesta	altura	ainda	não	existiam	pas-
ses	 nem	 sequer	máquinas,	 aconte-
ceu	 um	 percalço	 habitual:	 acaba-
ram-se	 as	 moedas	 para	 os	 trocos.	
Algo	 comum	 lá.	 Há	 quem	 culpe	 as	
empresas	 de	 autocarros	 de	 açam-
barcarem	as	moedas	nas	máquinas	
a	bordo	para	as	trocarem	com	uma	
margem	 de	 lucro.	 O	 que	 é	 certo	 é	
que	 quando	 tal	 acontece,	 é	 normal	
deixar	quem	não	 tem	trocado	viajar	
sem	bilhete.	Eu	até	tenho	a	carteira	
recheada	 de	 moedas,	 mas	 puxado	
pelo	Matias	 aproveitamo-nos	 da	 si-
tuação.	Para	 todos	 os	 efeitos	 esta-

mos	sem	trocos	e	assim	subimos	a	
bordo	 do	 comboio	 traccionado	 pela	
1418.	 O	 revisor	 ao	 aparecer	 faz	 o	
seu	 papel	 e	 implica	 connosco.	 Eu	
como	turista	e	estrangeiro	fico	cala-
do	e	deixo	o	Matias	entender-se	com	
ele,	que,	não	tendo	como	contrariar	
o	nosso	argumento,	nos	deixa	viajar	
à	 borla.	 Hilariante!	 Partindo	 da	 es-
tação,	na	triagem	avistamos	a	1218	
da	Ferrocentral	entretida	nas	mano-
bras.	O	nosso	comboio,	 talvez	pelo	
facto	de	ser	rápido,	não	está	dema-
siado	lotado	e	as	carruagens	têm	um	
aspecto	 razoável.	 Mas	 nesta	 linha	
urbana	e	sem	catenária	passam	por	
nós	alguns	dos	comboios	mais	caó-
ticos	e	sobrelotados	que	vi.	Mesmo	
nas	 escadas,	 do	 lado	 de	 fora	 das	

portas	fechadas,	há	gente	a	viajar	e	
não	sobra	lugar!

Para	 o	 último	 dia,	 combinamos	
uma	voltita	num	camello	da	TBA,	que	
assegura	o	serviço	de	Puerto	Made-
ro,	uma	estação	secundária	 junto	à	
zona	de	docas	mais	chique	de	Bue-
nos	 Aires,	 até	 Castelar.	 O	 maqui-
nista	é	amigo	do	pessoal,	pelo	que	
vamos	 todos	 na	 cabina	 em	 amena	
cavaqueira	e	a	apreciar	a	condução	
do	Fiat	593,	que,	com	a	transmissão	
mecânica,	 exige	 que	 o	 maquinista	
vá	 controlando	 as	mudanças.	Após	
um	túnel,	que	atravessa	o	centro	da	
cidade	 e,	 segundo	 consta,	 até	 tem	
uma	 estação	 secreta	 com	 acesso	
à	Casa	Rosada,	 sede	 da	 presidên-

A 1418, agora com as cores da lsM, na estação de Retiro

GM GT22 com um comboio urbano na Línea San Martín



cia	 da	 nação,	 estamos	 de	 novo	 ao	
ar	 livre,	 com	 luz	suficiente	para	ver	
a	loucura	dos	argentinos	nas	passa-
gens	de	nível.	É	assustadora	a	 for-
ma	 como	 atravessam	 com	 as	 can-
celas	 fechadas,	 a	 poucos	 instantes	
de	passar	o	comboio.	Carros,	motas,	
gente	 de	 bicicleta	 com	 cargas	 às	
costas…	 O	 maquinista	 vai	 sempre	
com	o	coração	nas	mãos	e	agarrado	
à	 buzina.	 Com	 esta	 inconsciência,	
não	 admira	 haver	 tantos	 acidentes.	
Voltamos	 pelo	 mesmo	 caminho	 e	
com	 um	 lanche	 no	 bar	 da	 estação	
de	 Retiro	 fazem-se	 as	 despedidas.	
Amanhã	 já	é	dia	de	voltar	ao	velho	
continente	 e	 apesar	 das	 saudades	

de	 casa,	 vai-se	 instalando	 em	mim	
uma	tristeza	por	partir.	A	vontade	de	
voltar	um	dia	é	mais	que	muita,	este	
é	um	país	que	marca!

Quase seis anos depois, as 
Nohab continuam a fazer 

o serviço para General Alvear, de 
forma cumpridora e sem grandes 
problemas. Em 2010 foi adiciona-
do um desdobramento mais curto, 
até Saladillo. A fiabilidade das jo-
aninhas está em alta e dada a sua 
simplicidade e robustez são fáceis 
de manter, algo a que ajuda a exis-

tência de uma fábrica da Scania 
no país, em Tucumán. Além disso, 
são do agrado dos passageiros, 
dos entusiastas e do pessoal fer-
roviário. As duas rotações sema-
nais são folgadas e permitem às 
velhotas suecas manter a forma, 
sem se desgastar demasiado. As 
1200 da TBA estão encostadas, 
tal como as 1400 da LSM e os ca-
mellos. A dupla de UTE 2000 que 
chegou a andar na LGR também 
parou, mas as outras UTE foram 
entretanto transformadas em car-
ruagens rebocadas, que com as 
319 ex-Renfe fazem um serviço 
rápido para La Plata.
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Comboio urbano na linha once-Moreno, com terceiro carril

Fiat 593 da TBA em Puerto Madero
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“memóriAs” de regioNAis

“ribATejo & AleNTejo”

eNTroNCAmeNTo – elvAs/bAdAjoz 

José sousa vale da Bica

Pedro André / José SousaN a edição anterior fomos ao Baixo Alentejo, 
desta vez continuamos a relembrar pelo lado 

entusiasta os recentemente extintos regionais 
efectuados pelas unidades Allan 0350 com a ligação 
que percorria parte do Ribatejo e do Alto Alentejo a caminho de Elvas e de Espanha. 

Regional 5504	

O	primeiro	 comboio	 que	 fazia	
esta	ligação	era	de	madrugada	

e	 tinha	saída	de	Elvas	bem	cedo,	 logo	
pelas	 5h21,	 o	 que	 quase	 impossibili-
tava	 qualquer	 fotografia	 nos	 primeiros	
quilómetros	de	viagem.	Mas	a	partir	de	
Chança,	onde	passava	às	7h00	e	com	
o	horário	de	Verão	em	vigor,	 já	valia	a	
pena	 o	 risco	 de	 fotografar	 a	 unidade	
motora	 banhada	 pelos	 primeiros	 raios	
de	sol.	

O	movimento	de	passageiros	era	re-
duzido,	no	entanto	aqui	e	ali,	entre	en-
tradas	e	saídas,	registavam-se	momen-
tos	para	a	posteridade	e	para	a	memória	
futura	do	caminho-de-ferro	em	Portugal.	
Uma	grande	parte	das	estações	e	ape-
adeiros	 estão	 plantados	 no	 meio	 do	 Apeadeiro de Chança

José sousa



nada,	em	plena	Linha	do	Leste,	onde	
apenas	a	paragem	da	Allan	(e	a	pas-
sagem	de	alguns	comboios	de	merca-
dorias)	 trazia	alguma	vida.	São	 locais	
onde	no	passado	existiu	um	frenético	
movimento	de	pessoas	e	mercadorias,	
restando	nos	dias	de	hoje	o	silêncio.	

Estas	 circulações	 circulavam	 pela	
Linha	do	Leste	 tal	e	qual	como	acon-
tecia	há	várias	décadas,	sem	electrifi-
cação	e	com	cantonamento	telefónico,		
e	 entre	Abrantes	 e	 o	 Entroncamento	
com	 catenária	 e	 sistema	 de	 sinaliza-
ção	moderno,	em	plena	Linha	da	Bei-
ra	Baixa.	Fotografar	material	 a	 diesel	
numa	linha	electrificada	não	tem	à	par-
tida	o	mesmo	valor	que	fazer	o	mesmo	
numa	linha	sem	catenária,	mas	o	facto	
é	que	existiam	locais	de	spot	que	não	
poderiam	ficar	fora	do	clic	da	máquina	
fotográfica.	A	chegada	da	Allan	ao	ape-
adeiro	de	Tancos	ou	à	estação	da	Bar-
quinha,	circulando	dentro	de	um	man-
to	de	nevoeiro	proveniente	do	rio	Tejo	
mesmo	 ali	 ao	 lado,	 tornavam	 estes	
momentos	inesquecíveis.	Com	chega-
da	 do	 comboio	 ao	Entroncamento	 às	
8h20,	era	altura	do	spotter	se	dedicar	
à	bucha	matinal	e	preparar	a	fotografia	
ao	próximo	Regional.

Regional 5501

Se	o	primeiro	Regional	não	per-
mitia	 grandes	 aventuras,	 o	

comboio	 5501	 com	 destino	 a	 Bada-
joz	e	com	saída	do	Entroncamento	às	
8h45	já	circulava	com	luz	suficiente	em	
todo	o	seu	percurso,	o	que	aumenta-
va	em	muito	o	raio	de	manobra	para	a	
captação	 de	 fotografias.	 Esta	 circula-
ção	tinha	ainda	o	bónus	de	circular	por	
vezes	com	duas	Allan’s	até	à	estação	
de	Torre	das	Vargens,	onde	uma	das	
unidades	 faria	 a	 ligação	 até	 Marvão-
-Beirã,	 sobre	 a	 qual	 falaremos	 numa	
próxima	edição.

Neste	 caso	 e	 tendo	 em	 conta	 as	
condições,	 a	 opção	 era	 fotografar	 na	
Linha	 do	 Leste,	 em	 pleno	 montado	
Alentejano,	 imagem	 de	 marca	 desta	
zona	 do	 país,	 ou	 optar	 pelo	 enqua-
dramento	da	automotora	aquando	das	
paragens	nos	apeadeiros	ou	estações.	
Se	 antes	 da	 renovação	 de	 via,	 com	

Ricardo Quinas

Castelo de Almourol em pano de fundo

As duas Allans na Torre das vargens

Pedro André

José sousa

A caminho de Elvas
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Pedro André

Badajoz, com a Allan e a 1565 da CP Carga

alguma	 arte irresponsável	 ao	 volan-
te	havia	a	possibilidade	de	 ir	buscar	a	
mesma	circulação	em	mais	do	que	um	
local,	com	a	renovação	da	via	essa	ta-
refa	tornou-se	praticamente	impossível.

Tendo	 como	 destino	 a	 estação	 de	
Badajoz,	 fotografar	a	unidade	na	zona	
raiana	 em	 pleno	 troço	 fronteiriço	 era	
imprescindível.	A	zona	de	linha	do	lado	
português,	 entre	Elvas	e	 a	 fronteira,	 a	
necessitar	de	obras,	era	um	 local	bas-
tante	 fotogénico,	 permitindo	 captar	 a	
Allan	sob	o	sol	 radiante	a	bailar	sobre	
os	carris	a	passo	de	caracol	a	caminho	
de	 Espanha,	 onde	 haveria	 de	 chegar	
segundo	o	horário	às	12h12,	mesmo	a	
horas	do	almoço,	o	que	permitia	 ir	até	
Badajoz	 fazer	uma	fotografia	de	recor-
dação	 em	 plena	 estação	 espanhola.	
Badajoz	quase	que	se	assemelhava	a	
uma	estação	portuguesa,	com	a	partida	
e	chegada	da	Allan	e	com	o	movimento	
de	 mercadorias	 normalmente	 a	 cargo	
das	locomotivas	1550	da	CP	Carga.

Regional 5502	

O	regresso	de	Badajoz	com	o	Re-gional	5502	tinha	partida	anun-
ciada	 para	 as	 17h50.	Tendo	em	conta	
as	 escassas	 circulações	 na	 Linha	 do	
Leste,	 levava	a	que	existisse	um	perí-
odo	 de	 espera	 superior	 a	 cinco	 horas	
entre	os	Regionais,	para	que	se	pudes-
se	iniciar	a	perseguição	com	destino	ao	
Entroncamento.	Por	vezes	havia	a	pos-

José sousa

Pedro André
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Perto de santa Margarida

Apeadeiro de Arronches



sibilidade	de	encaixar	algum	comboio	de	mer-
cadorias,	outras	vezes	a	opção	passava	pelo	
conhecimento	mais	a	fundo	da	infraestrutura.

Com	a	paragem	mais	demorada	que	acon-
tecia	no	regresso	na	Torre	das	Vargens,	tanto	
para	 acoplar	 a	 Allan	 que	 vinha	 de	 Marvão-
-Beirã	como	para	efectuar	o	cruzamento	com	
o	Regional	5503.	Por	norma	tentávamos	foto-
grafar	a	circulação	em	pelo	menos	dois	locais	
diferentes,	 algo	 que	 nem	 sempre	 era	 possí-
vel,	já	que	as	estradas	nem	sempre	permitiam	
acompanhar	a	 linha,	 tendo	em	alguns	casos	
de	se	fazerem	vários	quilómetros	para	aceder	
aos	vários	 locais	pretendidos	para	a	fotogra-
fia.	

Se	a	linha	não	servia	propriamente	as	po-
pulações,	 tinha	 a	 vantagem	 de	 proporcionar	
ao	spotter	um	sem	número	de	locais	para	cap-
tar	a	passagem	da	“verdinha”,	que	tinha	ainda	
o	encanto	de	circular	quase	sempre	limpa,	ao	
contrário	de	outro	material	da	CP	que	andava	
cheio	de	grafittis.	Com	chegada	ao	Entronca-
mento	 às	 21h20,	 as	 fotografias	 ao	 comboio	
tinham	de	se	limitar	praticamente	ao	Leste.

Regional 5503

Finalmente	havia	o	Regional	5503	que	
partia	 do	 Entroncamento	 às	 18h44	 e	

que	iria	cruzar	à	Torre	das	Vargens	com	o	an-
terior	5502.	Circulava	nos	maiores	meses	do	
ano	ainda	 com	bastante	 luz	 e	 que,	 frequen-
temente,	servia	como	despedida	a	um	dia	de	
spot,	retratando	mais	uma	vez	a	bonita	paisa-
gem	que	a	Linha	da	Beira	Baixa	e	do	Leste	
nos	proporcionavam.

o Regional 5503 em Almourol

A “dupla” da manhã na estação da Bemposta

José sousa

Pedro André
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Em resumo de locais de spot, começando pela Linha da 
Beira Baixa, o local mais mítico será a zona de Tancos, 

onde se consegue um excelente enquadramento com o rio 
Tejo e o castelo de Almourol, sendo um local obrigatório em 
fins de tarde, onde a conjugação da luminosidade do sol e 
da paisagem criam uma simbiose perfeita para um autêntico 
quadro fotográfico. Na Linha do Leste, entre Abrantes e Ponte 
de Sor, Vale de Cortiças e Vale da Bica eram dois dos pontos 
mais interessantes. Já entre Ponte de Sor e Santa Eulália, 
pouco mais restava que as paragens existentes, devido às 
fracas acessibilidades não permitirem grandes aventuras. Fi-
nalmente, nos arredores de Elvas, a passagem de nível de 
Monte São Pedro e a passagem superior junto ao rio Caia 
eram dois pontos obrigatórios.

No dia 1 de Janeiro de 2012 estas circulações chegaram 
ao fim, com a CP a apresentar um relatório a afirmar que a 
Linha do Leste tinha custos operacionais que rondavam os 
1,78 milhões de euros por ano e uma reduzida procura, com 
uma média de apenas 17 passageiros por comboio, que resul-
tavam em apenas 147 mil euros de proveito por ano.



Perto da fronteira
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Anuncie aqui!
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O	comboio	 Intercidades	 586	 efectua	 diaria-
mente	o	percurso	entre	Beja	e	Casa	Branca,	
onde	dá	 ligação	ao	 Intercidades	proveniente	

de	Évora	e	com	destino	a	Lisboa.

Este	serviço	surgiu	aquando	da	electrificação	da	linha	
até	Évora	em	Julho	de	2011,	tendo	Beja	perdido	a	liga-
ção	directa	que	teve	durante	muito	 tempo	com	Lisboa.	
Nessa	altura	a	CP	decidiu	 reformular	a	oferta	 ferroviá-
ria	 para	 esta	 cidade	 alentejana,	 pois	 era	 insustentável	
economicamente	a	utilização	de	uma	locomotiva	diesel,	
apenas	para	o	trajecto	entre	Casa	Branca	e	Beja.

O	IC	586	funciona	como	se	tratasse	de	um	serviço	
Regional,	porque	embora	tenha	a	possibilidade	de	reser-
va	de	lugar	e	pagamento	do	serviço	com	antecedência	e	
inclusivé	via	internet,	a	viagem	entre	Beja	e	Casa	Branca	
contempla	a	paragem	em	todas	as	estações	e	apeadei-
ros	 com	 serviço	 comercial	 existentes	 nesse	 percurso.	
Com	partida	de	Beja,	a	composição	efectua	serviço	nas	
estações	de	Cuba	e	Baronia	e	nos	apeadeiros	de	Alvito	
e	Alcáçovas,	finalizando	a	viagem	na	estação	de	Casa	
Branca.

A	composição	do	Intercidades	586 resume-se	a	uma	
automotora	 da	 série	0450.	A	CP	modernizou	 em	2011	
duas	unidades	para	este	serviço,	a	0459	e	a	0461,	pin-
tadas	 de	 amarelo,	 com	 os	 interiores	modificados,	 pro-
porcionando	mais	conforto	aos	passageiros,	com	a	ins-
talação	de	novos	bancos,	tomadas	eléctricas	e	algumas	
mesas.	 Infelizmente	 este	 comboio	 é	 também	 frequen-
temente	efectuado	por	uma	0450	do	serviço	Regional,	
dado	que	as	duas	unidades	preparadas	para	o	serviço	
Intercidades	 são	 insuficientes	para	efectuar	estas	 liga-
ções	em	exclusivo.

iNTerCidAdes 586

Partida: 16h11
Chegada: 17h00
Tempo de percurso: 0h49
Distância percorrida: 63,5 km
Tipo de marcha: T-120
Tipo de automotora: CP 0450
Regime de frequência: diário

desTAque Ferroviário pAssAgeiros 

A 0459 com o serviço Intercidades entre Beja e Cuba

Pedro André

Pedro	Almeida
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Interior da 0451, modificada para o serviço Intercidades

Jorge	Lopes

Concordância de Xabregas, 16 de Abril de 2012

Casa Branca, na ligação ao IC de Évora Passagem perto do apeadeiro de Alcáçovas

Sérgio	Costa

Pedro	Almeida

A 0469 na passagem pelo Pk 144

Pedro	Almeida

Estação de vila Nova da Baronia

Pedro	Almeida
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O	
50382/3	Entroncamento	–	Praias	do	Sado,	
operado	 pela	CP	Carga,	 é	 um	 clássico	 com-
boio	 de	 mercadoria	 variada	 da	 CP	 Carga,	 a	

ligar	as	mercadorias	do	centro	e	norte	ao	sul	do	país.

Este	 comboio,	 outrora	 numerado	 como	 50384/5,	 é	
um	eixo	diurno	sobrevivente	à	 redução	do	 tráfego	 fer-
roviário	de	mercadorias	que	se	observou	sobretudo	no	
final	 de	 2008	 e	 durante	 o	 ano	 de	 2009.	Actualmente,	
apenas	existe	outro	comboio	eixo	semelhante.

A	 variedade	 é	 de	 facto	 o	 que	melhor	 caracteriza	 o	
50382/3,	apesar	de	a	sua	composição	ter	sofrido	al-
gumas	alterações	significativas	ao	longo	dos	anos.	Em	
2009	este	comboio	integrava	normalmente	vagões	car-
regados	 de	madeira,	 destinada	 à	 unidade	 da	Portucel	
em	 Setúbal,	 cimento	 a	 granel	 e	 em	 palete,	 destinado	
a	Beja,	e	balastreiros	vazios,	destinados	a	Cuba,	para	
carregarem	pedra.	Com	o	passar	dos	anos,	os	tráfegos	
de	cimento	para	Beja	e	da	pedra	de	Cuba	foram	ambos	
decrescendo,	acabando	por	se	extinguir	totalmente.	

Entretanto,	mais	exactamente	em	2010	começou	a	
ser	usado	frequentemente	para	o	transporte	de	produtos	
químicos	em	vagões	porta-contentores,	provenientes	do	
serviço	 Iberian Link	e	destinados	à	Portucel,	mas	este	
tráfego	também	desapareceu	da	sua	composição.	

Mais	recentemente,	tornou-se	habitual	ver	vagões	de	
bobines,	provenientes	de	Espanha	e	destinados	à	fábri-
ca	da	Autoeuropa,	 incorporados	na	sua	composição.	A	
madeira	continua	a	acompanhar	esta	ligação,	embora	o	

seu	volume	também	tenha	decrescido	significativamen-
te.	 Muito	 esporadicamente	 também	 transporta	 outras	
mercadorias,	entre	as	quais	contentores	e	materiais	de	
via.

A	 tracção	 encontra-se	 concedida	 praticamente	 em	
exclusivo	às	 locomotivas	4700,	embora	ocasionalmen-
te	também	surjam	as	5600	na	frente.	A	mercadoria	nor-
malmente	apenas	exige	o	uso	de	 tracção	em	unidade	
simples,	tendo	uma	composição	atribuída	até	1.220	to-
neladas.

Circula	de	segunda	a	sexta-feira,	excepto	feriados	e	
efectua	paragem	comercial	de	alguns	minutos	no	Pocei-
rão,	antes	de	seguir	para	Praias	do	Sado.	A	regularidade	
e	a	pontualidade	são	actualmente	alguns	dos	seus	atri-
butos	fortes.

A	hora	favorável	e	todas	as	restantes	características	
já	 enumeradas	 tornam	 este	 serviço	 muito	 apetecível	
para	as	máquinas	fotográficas,	em	especial	nos	meses	
mais	quentes.	Con-
tudo,	a	 reestrutura-
ção	de	tráfegos	que	
a	CP	Carga	está	a	
preparar	para	Maio,	
acabará	 certamen-
te	 por	 ditar	 o	 fim	
deste	 comboio	 tal	
e	qual	como	se	co-
nhece	actualmente.

Partida: 16h04
Chegada: 19h50
Tempo de percurso: 3h46
Distância percorrida: 158.86 km
Tipo de marcha: T-100
Tipo de locomotiva: CP 4700
Regime de frequência: dias úteis

merCAdoriAs
Ricardo Quinas

50382/3
eNTroNCAmeNTo - prAiAs do sAdo

Um 50382 prestes a chegar ao Poceirão com madeira e bobines, ao fim da tarde, Junho de 2012Ricardo	Quinas
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O antigo 50384/5, com uma composição típica, a 
atravessar a estação dos Riachos, Maio de 2009

A 4712 parada no Poceirão com o 50382, a 
aguardar a hora de partida, setembro de 2010

A 5625 atravessa a estação de Mato de Miranda com uma curta e pesada composição no 50382, Julho de 2012

A 4711 a aproximar-se de santarém, setembro de 2010

Ricardo	Quinas

Pedro	AndréRicardo	Quinas

Pedro	André
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É	certo	 que	 são	 comercializa-dos	 circuitos	 já	 preparados	
para	 este	 efeito,	mas	 o	 que	 propo-
nho	 são	 alternativas	 que	 qualquer	
um	pode	realizar	de	forma	significa-
tivamente	menos	dispendiosa.	Exis-
tem	 diversas	 montagens	 para	 este	
efeito,	 seja	 utilizando	 apenas	 com-
ponentes	discretos	(transístores)	ou	
com	 recurso	 a	 circuitos	 integrados	
(CI)	 específicos,	 à	 imagem	do	meu	
artigo	anterior.	Irei	assim	apresentar	
uma	versão	de	cada.

Versão	1																																																				

     Circuito com transístores

O	 circuito	 que	 vou	 apresentar	
consiste	numa	montagem	“simétrica”	
de	dois	 transístores	e	dois	 conden-
sadores,	que	faz	com	que	a	corrente	
passe	por	cada	um	dos	transístores	
e	díodos	alternadamente,	ao	ritmo	a	
que	o	respectivo	condensador	carre-
ga	e	descarrega.	Este	tipo	de	circui-
to	designa-se	por	 “instável”	e	serve	
perfeitamente	 o	 propósito	 da	 sinali-

zação	de	perigo	de	uma	PN.	
A	montagem	do	esquema	1	está	

dimensionada	 para	 que	 cada	 LED	
acenda	 durante	 1	 segundo,	 isto	 é,	
os	 LED’s	 acendem	 alternadamente	
de	 segundo	 a	 segundo,	 ou	 por	 ou-
tras	 palavras	 com	 uma	 frequência	
de	 0,5Hz	 (período	 em	 segundos	 =	
1/frequência	 em	 Hz).	 Podemos	 va-
riar	a	 frequência	com	que	os	LED’s	

piscam,	 variando	 o	 valor	 dos	 con-
densadores	(100µF)	ou	resistências	
que	 estão	 ligadas	 a	 estes	 (15kΩ).	
Por	 exemplo,	 baixando	 o	 valor	 dos	
condensadores	 (ou	 resistências	 em	
alternativa)	 para	 metade,	 aumenta	
a	frequência	para	o	dobro	(1Hz),	di-
minuindo	desta	 forma	o	período	de	
tempo	que	estão	acesos	para	meta-
de	(meio	segundo).

Texto, fotos e diagramas

Sérgio Santos

Sinalização de PeRigo de uma Pn

N uma maqueta é comum 
existir pelo menos uma 

passagem de nível (PN), 
que, para além das barreiras 
(obviamente que no caso de 

uma PN sem guarda estas não 
existem), deve também ser 

acompanhada por sinalização 
própria tal como na realidade. 

Esta sinalização pode consistir 
apenas num sinal de perigo 
vertical ou ainda em sinais 

luminosos. Será este segundo 
caso que irei abordar neste artigo, 

mais precisamente o circuito 
electrónico que vai fazer com 

que as luzes vermelhas pisquem 
alternadamente.

Esquema 1 - versão com transístores

João Joaquim

João Joaquim
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Como	 curiosidade,	 apresento	
na	 foto	 abaixo	 a	 placa	 de	 circuito	
impresso	deste	esquema	que	efec-
tuei	há	alguns	anos	atrás	e	que	foi	
utilizada	na	PN	da	minha	maqueta	
nessa	altura.

	Versão	2																																																		 
   Circuito Integrado NE555

A	versão	com	transístores	cum-
pre	perfeitamente	o	 seu	objectivo;	
contudo,	 existem	 sempre	 outras	
formas	 de	 chegarmos	 ao	 mesmo	
resultado.	É	o	 caso	do	circuito	 in-
tegrado	 NE555,	 o	 qual	 não	 só	
possibilita	 um	 funcionamento	 se-
melhante	ao	circuito	anteriormente	
apresentado,	 como	 ainda	 outras	
montagens	para	diversos	fins.	Tra-
ta-se,	assim,	de	um	circuito	integra-
do	bastante	versátil	 e	ainda	muito	
utilizado	apesar	da	sua	já	“provec-
ta”	 idade	 (o	 primeiro	 foi	 fabricado	
em	1972).

Exemplo de placa de circuito impresso

Circuito integrado NE555

Mas	 antes	 de	 passarmos	 já	
para	 o	 circuito	 propriamente	 dito,	
vou	 primeiro	 apresentar	 as	 suas	
características	 e	 funcionalidades.	
O	 NE555	 pode	 ser	 usado	 como	
temporizador,	 oscilador,	 gerador	
de	 impulsos	e	ainda	como	flip-flop	
(dispositivo	 electrónico	 com	 dois	
estados	 estáveis,	 algo	 parecido	
com	um	relé).

O	NE555	tem	basicamente	três	
modos	de	operação:

•	 Monoestável:	 funciona	 como	
um	 temporizador,	 isto	é,	mediante	
uma	 variação	 do	 sinal	 (tensão)	 à	
entrada,	a	saída	passa	de	0V	para	
um	valor	máximo	durante	um	tem-
po	 predefinido,	 voltando	 a	 0	 após	
esse	 tempo	e	mantendo-se	nesse	
estado	até	à	próxima	 transição	na	
entrada.

•	Bistável:	aqui	temos	o	tal	flip-
-flop,	em	que	a	saída	vai	mudar	de	
estado	 (valor	 de	 tensão)	 sempre	
que	receba	nos	pinos	TRIG	ou	RE-
SET	um	impulso.

•	 Astável:	 neste	 modo	 o	
NE555	funciona	como	um	oscilador	
(alternando	 continuamente	 entre	
dois	estados)	e	será	naturalmente	
o	eleito	para	o	circuito	de	sinaliza-
ção	de	perigo	de	uma	PN.

Este	 circuito	 integrado	 dispõe	
de	 oito	 pinos,	 cujas	 funções	 são	
descritas	na	tabela	abaixo.

Pino Nome Função
1 GND Massa	(ou	negativo)	(0V)

2 TRIG

Marca	o	início	do	intervalo	de	tempo	em	que	a	saída	
tem	o	valor	máximo	(quando	a	tensão	neste	pino	

ultrapassa	1/3	de	Vcc	a	saída	OUT	transita	para	o	valor	
máximo)

3 OUT Saída	(o	valor	máximo	é	ligeiramente	inferior	a	VCC)
4 RESET Coloca	no	pino	OUT	o	valor	de	GND
5 CTRL Controlo	–	normalmente	não	é	usado

6 THR
Marca	o	final	do	intervalo	de	tempo	em	que	a	saída	tem	
o	valor	máximo	(quando	a	tensão	neste	pino	ultrapassa	
2/3	de	Vcc	a	saída	OUT	transita	para	o	valor	mínimo)

7 DIS Usado	para	a	descarga	do	condensador
8 VCC Positivo	(3V	–	15V)

Para	 utilizarmos	 o	 NE555	 em	
modo	 Astável,	 necessitamos	 de	
duas	resistências	e	um	condensa-
dor,	como	apresenta	o	esquema	2,	
obtendo-se	assim	a	 função	de	os-
cilador.

Mas,	como	funciona?	Na	saída	
Vout	 obtém-se	uma	onda	quadrada	
com	 uma	 determinada	 amplitude	
máxima	 (dependendo	 do	 valor	 a	
que	colocarmos	Vcc	–	neste	exem-
plo	usei	5V)	e	com	um	período	que	
dependerá	 dos	 valores	 das	 resis-
tências	R1,	R2	 e	 do	 condensador	
C,	o	qual	vai	carregar	através	das	
resistências	R1	e	R2	mas	apenas	
descarrega	 pela	 resistência	 R2	
(dado	que	está	ligada	ao	pino	DIS	
que	 terá	menor	 impedância	que	a	
resistência	R1).	

Esquema 2 - astável 1 hz
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A	 frequência	que	obtemos	no	pino	Vout	é	dada	pela	
seguinte	fórmula:

f = 1 / (ln(2) x C x (R1 + (2 x R2)))
*ln(2) corresponde a logaritmo de base 2 (aproximadamente 0,693)

Substituindo	R1,	R2	e	C	pelos	valores	do	esquema	2	
obtemos	o	seguinte	resultado:

f [Hz] = 1 / (0,693 x 0,0001 x (10000 + (2 x 2200))) 
          = 0,99792 Hz

Ou	seja,	sensivelmente	1Hz.	Isto	significa	que	cada	
ciclo	tem	a	duração	de	um	segundo.	Se	quisermos	por	
exemplo	o	dobro	da	frequência	basta	usar	um	conden-
sador	com	metade	do	valor.	Deste	modo	torna-se	muito	
simples	ajustar	de	forma	precisa	a	frequência	deste	os-
cilador	às	nossas	necessidades.	Na	figura	abaixo	pode-
mos	ver	a	forma	de	onda	de	Vout	(a	vermelho	no	gráfico)	
bem	como	as	curvas	de	carga	e	descarga	do	conden-
sador	C	(a	preto	no	gráfico)	variando	entre	1/3	e	2/3	de	
Vcc.

A	primeira	conclusão	que	tiramos	ao	olhar	para	a	for-
ma	de	onda	é	a	sua	não-simetria,	isto	é,	a	parte	inferior	
(0V)	dura	cerca	de	1/5	do	período.	Por	outras	palavras,	a	
saída	estará	acima	de	80%	do	tempo	na	amplitude	máxi-
ma	e	com	menos	de	20%	no	valor	mínimo.	Isto	deve-se	
à	diferença	de	tempo	na	carga	e	descarga	do	conden-
sador	 já	 referida	anteriormente,	mas	que	podemos	ver	
agora	em	maior	detalhe	com	a	ajuda	de	duas	fórmulas,	
sendo	a	primeira	para	o	 tempo	de	carga	e	a	segunda	
para	o	tempo	de	descarga	do	condensador	(que	corres-
pondem	ao	período	em	que	Vout	está	com	o	valor	máximo	
e	mínimo	respectivamente):

Tempo de Vout max = ln(2) x (R1 + R2) x C

Tempo de Vout min = ln(2) x R2 x C

Substituindo	R1,	R2	e	C	pelos	 valores	 da	 figura	 5,	
obtemos	o	seguinte	resultado	que	justifica	o	gráfico	da	
esquema	2:

Tempo de Vout max [s] = 0,693 x (10000 + 2200) x 
0,0001 = 0,84546s

Tempo de Vout min [s] = 0,693 x 2200 x 0,0001 = 
0,15246s

É	portanto,	bem	visível	a	diferença	“matemática”	en-
tre	o	ciclo	de	carga	e	descarga	do	condensador,	isto	é,	
a	 resistência	 R1.	 Se	 apenas	 quisermos	 um	 oscilador	
não	importando	a	sua	forma	de	onda,	este	circuito	serve	
perfeitamente	 o	 propósito.	Um	 exemplo	 seria	 ligar	 um	
LED	com	uma	resistência	adequada	em	série	entre	Vout	
e	GND,	obtendo-se	assim	um	“pisca-pisca”.

No	entanto,	como	pretendemos	ter	dois	LED’s	a	pis-
car	alternadamente	com	o	mesmo	tempo	acessos,	este	
circuito	tal	como	foi	apresentado	ainda	não	serve	esse	
propósito.

Voltando	novamente	à	matemática,	o	que	seria	pre-
ciso	para	 termos	o	 tempo	de	carga	 igual	ao	 tempo	de	
descarga?	Precisamos	que	R1	seja	0!

ln(2) x (R1 + R2) x C = ln(2) x R2 x C

Matematicamente	 o	 problema	 está	 resolvido,	 con-
tudo	na	prática	não	será	bem	assim.	A	verdade	é	que	
isso	significa	a	existência	de	um	curto-circuito	entre	os	
pinos	DIS	e	RES,	levando	a	um	mau	funcionamento	do	
NE555.	Uma	abordagem	um	pouco	menos	“agressiva”	
seria	usar	R1	com	um	valor	muito	inferior	a	R2	fazendo	
com	que	o	seu	peso	na	equação	fosse	diminuto	(diga-
mos	uma	razão	de	1	para	100)	para	que	os	tempos	fos-
sem	o	mais	 próximos	 possível.	Mas	 não	 será	 ainda	 a	
forma	mais	elegante	de	resolver	o	problema	(até	porque	
valores	baixos	de	R1	são	de	evitar).

A	solução	adequada	está	na	utilização	de	um	díodo	
em	paralelo	com	R2,	com	o	negativo	(ânodo)	ligado	ao	
positivo	do	condensador	(esquema	3).	A	consequência	
directa	 desta	 alteração	 verifica-se	 apenas	 no	 período	
de	carga	do	condensador	(período	onde	Vout	tem	o	valor	
máximo)	em	que	graças	ao	díodo	(por	onde	vai	passar	a	
corrente	agora)	tiramos	R2	desta	equação	ficando	ape-
nas	a	depender	de	R1.	Durante	o	período	de	descarga	
nada	é	alterado,	sendo	o	díodo	“ignorado”	(não	está	a	
conduzir)	pois	a	corrente	irá	continuar	a	passar	apenas	
pela	resistência	R2.

Gráfico 1 - forma de onda astável-1hz
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A	nova	equação	para	o	tempo	de	carga	(Vout	máximo)	
será:

Tempo de Vout max [s] = 
R1 x C x ln( (2xVcc – 3xVd) / (Vcc – 3xVd) )

Parece	ser	bem	mais	complexa	que	a	primeira	 fór-
mula,	mas	só	o	é	aparentemente,	sendo	Vd	a	tensão	à	
qual	o	díodo	começa	a	conduzir.	Em	 teoria	podíamos	
dizer	que	seriam	0V	e	nesse	caso	a	equação	ficava	si-
milar	à	do	tempo	de	descarga	com	a	diferença	de	ter	R1	
em	vez	de	R2:

Tempo de Vout max [s] = R1 x C x ln(2)

Na	realidade	o	valor	de	 tensão	a	partir	do	qual	um	
díodo	começa	a	conduzir	ronda	os	0.7V,	daí	que	a	fór-
mula	 completa,	 contenha	este	parâmetro.	Mas	para	o	
efeito	 que	 pretendemos	 o	 erro	 é	mínimo	 se	 usarmos	
0V	(cerca	de	2%	para	Vcc=5V)	e	simplifica	os	cálculos	
(convém	ter	em	conta	que	quanto	menor	for	Vcc,	maior	
será	o	erro).	Assim	usando	valores	iguais	para	R1	e	R2,	
podemos	ajustar	os	períodos	de	carga	e	descarga	de	
modo	a	serem	 iguais,	obtendo-se	uma	 forma	de	onda	
simétrica	(gráfico	2).

A	partir	do	momento	em	que	adicionámos	o	díodo	ao	
circuito,	conseguimos	 ter	 independência	entre	os	 tem-
pos	de	Vout	máximo	e	Vout	mínimo	(que	coincidem	com	os	

tempos	de	carga	e	descarga	do	condensador)	podendo	
ajusta-los	 como	 quisermos.	 Se	 pretendermos	 um	 im-
pulso	positivo	curto	usamos	um	R1	mais	baixo	que	R2	
(ex:	o	LED	está	apagado	a	maior	parte	do	tempo,	acen-
dendo	por	um	breve	instante)	e	caso	queiramos	manter	
esse	valor	máximo	na	maior	parte	do	tempo,	usamos	R2	
maior	que	R1	(ex:	o	LED	está	aceso	na	maior	parte	do	
tempo	apagando-se	por	um	breve	momento	–	gráfico	1).

Nesta	fase	já	podemos	dimensionar	o	oscilador	para	
funcionar	à	frequência	que	desejada.	Supondo	que	pre-
tendemos	 ter	cada	LED	aceso	cerca	de	1	segundo,	o	
período	 total	 será	 de	 2	 segundos	 (f=0,5Hz).	 Para	 tal	
usamos	os	seguintes	valores	para	R1,	R2	e	C:

R1 = R2 = 14430Ω

C = 100µF (ou 0,0001F)

Tempo de Vout max = ln(2) x R1 x C = 
0,693 x 14430 x 0,0001 = 1s

Tempo de Vout min = ln(2) x R2 x C = 
0,693 x 14430 x 0,0001 = 1s

Na	 prática	 teríamos	 de	 usar	 resistências	 de	 15kΩ	
que	 é	 o	 valor	mais	 próximo,	 o	 que	 implica	 um	 ligeiro	
aumento	do	período	de	funcionamento	dos	LED’s.

O	aspecto	final	do	circuito	apresentado	na	esquema	
4,	já	inclui	os	dois	LED’s	(mais	as	resistências	de	protec-
ção	de	330Ω)	em	que	um	tem	o	terminal	positivo	ligado	
a	Vout	e	o	negativo	a	GND,	acendendo	quando	a	saída	
Vout	tem	o	valor	máximo	e	o	outro	com	o	terminal	negati-
vo	ligado	a	Vout	e	o	positivo	a	Vcc,	acendendo	quando	a	
saída	Vout	tem	o	valor	mínimo.

Além	da	apresentação	do	circuito	 integrado	NE555	
e	algumas	das	suas	possibilidades	de	aplicação	no	mo-
delismo,	este	artigo	tem	como	objectivo	aguçar	o	desejo	
de	dinamizar	uma	maquete,	para	que	nela	exista	movi-
mento	ao	invés	de	apenas	elementos	estático,	como	é	
o	caso	de	apenas	duas	luzes	a	piscar	alternadamente.	
Deste	modo	a	maquete	ganhará	vida	e	estará	a	repro-
duzir	correctamente	o	que	existe	na	realidade.

Esquema 3 - astável-díodo

Esquema 4 - circuito final

Gráfico 2 - onda simétrica astável-1Hz



modelismo - exposições

53

Face	à	 localização	 geográfica	
central	 da	 cidade	 de	 Santa-

rém	em	termos	do	nosso	país,	esta	
exposição	 teve	 um	 cariz	 nacional,	
contando	com	modelistas,	visitantes	
e	aficcionados	um	pouco	de	 todo	o	
país.	Foi	 a	 primeira	 exposição	 com	
âmbito	 nacional	 realizada	 após	 o	
encontro	ibérico	de	módulos	Maque-
tren	realizado	em	Torres	Vedras	em	
2011.

A	exposição	esteve	aberta	ao	pú-
blico	 no	 Sábado	 desde	 as	 10h	 até	
perto	 das	 20h.	 Já	 no	 Domingo	 es-
teve	aberta	desde	as	10h	até	perto	
das	 18h,	 sensivelmente.	 Neste	 tipo	
de	 encontros	 o	 horário	 de	 encerra-
mento	 raramente	 é	 cumprido,	 uma	
vez	 que	 o	 prazer	 e	 a	 diversão	 de	
disfrutar	da	maquete,	dos	comboios	
e	 da	 companhia	 leva	 a	 que	 as	 ho-
ras	passem	sem	se	dar	por	elas!	No	

entanto,	no	Domingo	 foi	necessário	
desmontar	a	maquete	e	tal	situação	
obrigou	a	que	as	circulações	 termi-
nassem	 mais	 cedo	 do	 que	 no	 Sá-
bado.	De	notar	que	a	montagem	da	
maquete	foi	realizada	na	sexta-feira,	
de	modo	a	que	às	10h	de	dia	23	a	
maquete	estive	operacional	e	pronta	
a	receber	os	muitos	visitantes.

A maquete

A	 maquete	 presente	 nesta	 ex-
posição	contou	com	um	 total	de	52	
módulos,	 sendo	 42	 em	 via	 dupla	 e	
10	em	via	única,	perfazendo	um	pe-
rímetro	de	cerca	de	50m	de	compri-
mento.	

Entre	 os	 módulos	 presentes	
contou-se	 com	 cinco	 estações,	 das	
quatro	 comandavam	 a	 circulação	
das	composições,	vários	viadutos	e	
pontes,	assim	como	módulos	de	pai-
sagens	diversas.	Todos	os	módulos	
tinham	 inspiração	 portuguesa,	 ou	
seja,	 retratavam	 temas	 e	 ambiente	
característicos	de	Portugal.

A	 disposição	 dos	 módulos	 foi	 a	
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possível	 face	ao	espaço	disponível,	
aproximando-se	 geometricamente	
de	dois	U,	estando	um	dentro	do	ou-
tro	(ver	esquema	ao	lado	para	mais	
detalhes).

A	 via	 única	 ocupava	 uma	 das	
pontas	da	maquete,	sendo	a	trasição	
de	via	dupla	para	única	comandada	
na	estação	de	Belém	(módulo	12).	O	
troço	composto	pelos	módulos	3	a	11	
era	 em	 via	 única,	 estando	 ligado	 à	
estação	de	Vale	do	Guizo	(módulo	2)	
também	em	via	única	mas	com	vias	
de	resguardo.

A	presença	da	via	única	e	o	res-
pectivo	 condicionamento	 da	 circu-
lação	 trouxe	maior	 diversão	 quer	 a	
quem	 controlava	 as	 composições,	
quer	 a	 quem	 visitva	 a	 exposição,	
pois	quebrava	fortemente	o	ritmo	da	
circulação	e	obrigava	aos	“chefes	de	
estação”	a	um	controlo	mais	rigoroso	
de	quais	comboios	podiam	avançar.

À	parte	da	maquete,	uma	vez	que	
a	sua	construção	não	respeitava	as	
normas	 Maquetren	 e	 como	 tal	 não	
era	possível	a	sua	 ligação	aos	 res-
tantes	módulos,	estiveram	em	expo-
sições	três	dioramas,	dois	em	escala	
H0	e	um	à	escala	N.

os comboios

As	 composições	 que	 circularam	
durante	 os	 dois	 dias	 da	 exposição	

foram	o	mais	variadas	possível.	Não	
sendo	 um	 encontro	 Maquetren,	 a	
liberdade	de	material	era	 total	e	ao	
gosto	dos	participantes.

Assim,	foi	possível	ver	em	circu-
lação	composições	de	passageiros	e	
mercadorias	de	diferentes	redes	eu-
ropeias,	incluindo	composições	fictí-

cias	e	que	só	mesmo	em	modelismo	
se	podem	recriar.	

Embora	a	maior	presença	 tenha	
sido	 de	 comboios	 portugueses	 on-
tou-se	 também	 com	a	 presença	 de	
material	 circulante	 e	 motor	 de	 ori-
gem	espanhola,	francesa,	austriaca,	
alemã	e	norte-americana.

No	 que	 diz	 respeito	 ao	 material	
português,	 além	 das	 diversas	 com-
posições	 de	 mercadorias	 onde	 o	
destaque	foi	a	presença	de	um	com-
boio	de	serviço	com	uma	zorra	incor-
porada	e	onde	seguiram	à	vez	as	au-
tomotoras	ME	de	Miguel	Afonso	ou	a	
dresine	de	via	larga	(ainda	em	cons-
trução)	de	Rui	Ferreira,	 foi	possível	
recordar	a	nível	do	serviço	de	passa-
geiros	o	já	desaparecido	IR	da	Beira	
Baixa,	com	uma	1550	na	tracção,	e	
diversos	 regionais	 assegurados	por	
automotoras	M6,	0100,	0300,	0350,	
0450	e	pelos	camellos	592.

Quanto	 a	 composições	 estran-
geiras,	 circularam	 pelas	 linhas	 da	
maquete	variados	comboios	de	mer-

Módulos “Douro superior” de António Magalhães, em representação do grupo 
Módulos da Malta do Porto.

Esquema com a disposição dos módulos que compunham a maquete.

1 - Módulos de passagem APAC
2 - Vale do Guizo
3 - Ponte de Salir
4 - Torre Vã 
5 - Curva de Arêgos
6 - Campos-Serra
7 - Rally 
8 - Pulo do Lobo 
9 - Ponte dos Peixes 
10 - Ponte do Estacal 
11 - PN 
12 - Belém 
13 - O Vale 
14 - Campo Ribatejano 
15 - Ameixial 
16 - Desfiladeiro 
17 - Apeadeiro dos Sonhos e Casa 
Amarela 
18 - Curva APAC 
19 - Baixa da Banheira 
20 - Ponte Rodoviária 
21 - Estação de Mico 
22 - Curva APAC 
23 - Douro Superior/Romaria 
24 - Estação APAC 
25 - Módulo de passagem APAC 
26 - Curva APAC 
27 - Posto PVT 
28 - Armazém FNPT 
29 - Depósito de Água 
30 - Chelas 
31 - Posto Transformador 
32 - Diorama H0 
33 - Diorama N 
34 - Diorama H0 - Curva das Vinhas

João Joaquim
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cadorias	 com	 material	 Renfe,	 DB	
ou	ÖBB.	A	nível	de	passageiros,	os	
comboios	ao	serviço	foram	também	
variados,	 onde	se	 incluiram	um	 tal-
go	da	DB	que	efectuou	na	realidade	
diversos	serviços	nocturnos	na	Ale-
manha	e	um	comboio	“turístico”	trac-
cionado	por	uma	locomotiva	a	vapor.	
Ainda	no	que	diz	respeito	à	tracção	
a	vapor	houve,	também,	a	presença	
de	 uma	 pequena	 composição	 ma-
deireira	 que	na	 realidade	 fazia	 ser-
viço	nas	florestas	norte-americanas.

organização

A	 organização	 desta	 exposição	

esteve	 a	 cargo	 de	 Ricardo	 Santos	
e	Rui	Ferreira,	que	contaram	com	a	
preciosa	ajuda	de	Natacha	Santos.

Além	 da	 procura	 do	 espaço	 ne-
cessário	para	a	instalação	da	maque-
te,	esta	tripla	teve	a	seu	cargo	toda	
a	logística	associada	à	exposição	e	
que	 facilmente	 passa	 despercebi-
da	 a	 quem	 nela	 participa	 ou	 visita,	
desde	o	planeamento	da	ocupação	
do	 espaço,	 agendamento	 da	 entre-
ga	e	recepção	dos	módulos,	edição	
de	 documentação	 necessária	 para	
a	correcta	gestão	das	circulações	e	
até	a	marcação	das	refeições,	entre	
outras	tarefas	menores	mas	não	de	
menos	importância.

uma composição de passageiros com tracção a vapor percorre o 
imponente viaduto da autoria de Ricardo e Natacha santos.

os pormenores com que se decora um módulo ou uma 
maquete transformam o “brinquedo” em realidade!

Fernando Joaquim

Resumo da Organização

Nos dias 23 e 24 de Março, 
juntou-se um grupo de ami-
gos entusiastas do modelis-
mo ferroviário, no quartel 
dos Bombeiros Voluntários 
de Santarém com o intuito de 
dar a conhecer este hobby.
A montagem da maqueta co-
meçou a meio da tarde de 
sexta-feira (dia 22) e prolon-
gou-se pela noite dentro. 
Dela fizeram parte os cerca 
de vinte participantes que 
acudiram a este evento vin-
dos de vários pontos do país.
Na exposição poderam ser 
apreciados 52 módulos (10 
de via única e 42 de via du-
pla) bem como três dioramas, 
um dos quais em escala N.
Neste evento foram dados 
a conhecer novos módulos 
e modelistas, estando al-
guns em representação do 
“Clube de Módulos da Malta 
do Porto” e da APAC (Asso-
ciação Portuguesa dos Ami-
gos dos Caminhos-de-Ferro).
No que diz respeito às circula-
ções o tema foi livre pelo que se 
observaram composições de di-
ferentes épocas e companhias.

Ricardo Santos

Fernando Joaquim

João Joaquim
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Já	a	montagem	e	desmontagem	
da	 maquete	 contou	 com	 a	 ajuda	
de	 diversos	 dos	 participantes	 que	
acorreram	a	este	encontro.	De	no-
tar	que	na	montagem	é	necessário	
testar	toda	a	maquete	para	procurar	
eventuais	 falhas	 e	 as	 corrigir	 para	
que	 tudo	 esteja	 pronto	 no	 dia	 da	
abertura.

Face	ao	alcançado	e	ao	feedba-
ck	 registado	 quer	 pelos	 participan-
tes,	quer	pelos	visitantes,	a	organi-
zação	 está	 de	 parabéns	 pela	 sua	
iniciativa,	 empenho,	 cordialidade	 e	
pelo	sucesso	que	pautou	a	exposi-
ção.	

Não	 será	 de	 estranhar,	 portan-
to,	 que	daqui	 a	um	ano	estejamos	
novamente	 a	 fazer	 um	 resumo	 de	
mais	uma	exposição	bem	sucedida	
em	Santarém.

uma composição de transporte de reboques de camião atravessa um 
pequeno viaduto antes de chegar ao seu destino.

Módulo em construção de Rui Ferreira, com a 
representação à escala da Ponte de salir.

A automotora M01 aproxima-se cautelosamente da agulha 
onde a via única passa a via dupla.

Diorama à escala N 1:160 com duas composições 
portuguesas.

A automotora M6 inicia o troço de via única do seu 
percurso entre as estações de Belém e vale do guizo.

Fernando JoaquimJoão Joaquim

João Joaquim

Fernando JoaquimNuno Magalhães
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No	 passado	 fim-de-sema-
na,	dias	23	e	24	de	Março	
realizou-se	em	Santarém	

uma	 exposição	 de	 modelismo	 fer-
roviário,	 no	 quartel	 dos	 Bombeiros	
Voluntários	de	Santarém.	A	iniciativa	
surgiu	através	do	diálogo	entre	dois	
amigos	 já	 veteranos	 do	modelismo	
ferroviário,	 Rui	 Ferreira	 e	 Ricardo	
Santos,	 e	 acabou	 por	 reunir	 cente-
nas	 de	 visitantes.	 Eu,	 como	 entu-
siasta	não	só	dos	caminhos-de-ferro	
como	 também	da	sua	vertente	mo-
delista,	 não	 poderia	 perder	 a	 opor-
tunidade	 de	 visitar	 esta	 exposição.	
O	 local	 combinado	não	poderia	 ser	
melhor:	Santarém,	uma	cidade	bas-
tante	 desenvolvida	 e	 com	um	posi-
cionamento	 geográfico	 ao	 alcance	
de	todos.

Na	chegada	ao	local	fiquei	na	dú-
vida	se	estaria	no	local	certo,	pois	de	
manhã	cedo	ainda	não	havia	muita	
gente	presente.	Porém,	 logo	ao	su-
bir	as	escadas,	senti	aquele	som	fa-
miliar	e	característico	dos	pequenos	
comboios	a	deslizar	pelas	tábuas	de	
madeira,	 algo	 que	 despertou	 ime-
diatamente	 em	 mim	 o	 pensamento	
“sim,	estou	no	sítio	certo”.	Quando	vi	
a	maquete,	 fiquei	 abismado!	 Como	
entusiasta,	 tive	 no	 passado	 algum	
contacto	 com	 exposições	 de	 ferro	
-modelismo	e	encontros	de	módulos	
Maquetren,	mas	 não	 esperava	 que	
em	 Santarém	 se	 reunissem	 tantos	
módulos,	nem	tantos	aficcionados.	

Foi	com	enorme	agrado	que	revi	
velhas	caras	conhecidas,	e	 foi	 tam-
bém	com	grande	satisfação	que	me	

deliciei	com	a	qualidade	do	material	
modelístico	 presente.	 Na	 maquete,	
estavam	 presentes	 uns	 fantásticos	
52	módulos	Maquetren,	e	ao	obser-
var	minuciosamente	cada	um	deles,	
parece	que	vinha	“à	boca”	o	tão	an-
tigo	bichinho	que	traz	a	vontade	de	
fazer	um.

Foram	muito	diversas	as	compo-
sições	que	circularam	naquele	sába-
do	à	 tarde	 e	 que	 se	 “mostraram”	 a	
todos	 nós:	 desde	 antigos	 modelos	
diesel	da	CP,	como	a	1400	e	a	1500,	
até	à	mais	recente	e	poderosa	5600	
–	havia	material	circulante	português	
para	todos	os	gostos,	deixando	bem	
claro	a	vontade	e	a	dedicação	com	
que	 os	 seus	 criadores	 o	 fizeram.	
Houve	 também	 material	 estrangei-
ro	 em	 circulação	 na	 maquete,	 tais	
como	 algumas	 composições	 REN-
FE,	Canadian	Pacific,	SNCF	e	ÖBB,	
que	 fizeram	 inúmeras	 bocas	 abri-

rem-se	numa	profunda	admiração	à	
sua	passagem.

Em	torno	de	toda	esta	concentra-
ção	 de	 património	 ferroviário	 esta-
vam	 cenários	 de	 realismo	 abismal,	
com	 as	 cenas	 mais	 diversas	 que	
pudemos	encontrar	tanto	no	mundo	
ferroviário,	 como	 no	 quotidiano:	 as	
pequenas	figuras	à	escala	estavam	
colocadas	 estrategicamente,	 repre-
sentando	desde	um	normal	adeus	a	
um	comboio	de	partida,	até	ao	mais	
envergonhado	acto	de	um	marido	a	
tapar	 a	 sua	 esposa,	 para	 que	 esta	
não	seja	vista.

Todos	 estes	 cenários	 transmiti-
ram	em	mim	uma	nostalgia	imensa,	
não	 só	 por	 me	 fazerem	 relembrar	
momentos	 passados	 da	 minha	 in-
fância	 em	 torno	 do	 caminho-de-
-ferro,	como	também	pelo	despertar	
da	saudade	de	ter	uma	maqueta	em	
casa.

uma nota PeSSoal

Filipe Esperança

Filipe Esperança
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Em	 Portugal	 há	 poucos	 encon-
tros	 como	 este,	 e	 os	 pequenos	
modelos	 acabam	 por	 ser	 apenas	
relembrados	 pelos	 entusiastas	 e	
amigos,	 que	 entre	 eles	 vão	 parti-
lhando	 conhecimentos,	 mantendo	
assim	o	contacto.	

A	grave	crise	que	atravessamos	
e	 os	 diversos	 cortes	 económicos	
têm	 dificultado	 bastante	 o	 desen-
volvimento	 e	 aquisição	 de	 novos	
materiais	dentro	do	mundo	do	mo-
delismo,	e	até	as	próprias	desloca-
ções	 aos	 eventos	 acabam	 por	 ser	
difíceis,	 sendo	 na	maior	 parte	 das	
vezes	um	entrave	a	que	estes	en-
contros	não	reúnam	ainda	mais	afi-
cionados.	

De	qualquer	das	formas,	a	orga-
nização	da	exposição	de	Santarém	
está	 de	 parabéns	 pelo	 magnifico	
trabalho,	 e	 também	 pela	 vontade	
de	 “fazer	 mais”.	 É	 realizando	 en-
contros	destes	em	maior	número	e	
mostrando	a	boa	vontade	de	todos	
que	se	conseguirá	uma	elevação	do	
modelismo	 ferroviário	em	Portugal,	
dando	a	conhecer	a	excelente	qua-
lidade	 dos	 nossos	 modelistas	 e	 a	
inabalável	força	de	vontade	dos	en-
tusiastas,	que	continuam	em	busca	
da	perfeição	em	miniatura	e	de	um	
país	 onde	 se	 possa,	 futuramente,	
dar	mais	 valor	 ao	pequeno	mundo	
do	modelismo.
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A 1400 prossegue 
a sua marcha com 

a composição de 
transporte de material. 

Viaduto de alvenaria em 
curva para ligação das 
vertentes de um pequeno 
vale.

Um Sentinel manobra 
vagões da Quimigal para 

os colocar no ramal  
particular desta empresa.

Fernando Joaquim

Tiago Duarte

Tiago Duarte
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O Talgo DB 
traccionado por 
uma BR143 aguarda 
autorização para 
entrar no troço de 
via única.

A marcha de 
transporte de 

material obteve 
autorização e já rola 

no troço de via única.

Decoração de um 
módulo de via dupla com 
instalação de catenária.

Fernando Joaquim

Tiago Duarte

Tiago Duarte

Vídeo com um resumo 
do encontro

https://www.youtube.com/watch?v=iY1HxvSlJ74


Sendo	o	Núcleo	Museológico		de	
Lousado	um	espaço	aberto	ao	públi-
co,	 o	 grupo	 de	 modelismo	 sempre	
que	lhe	é	possível	reúne-se	e	coloca	
a	 maquete	 em	 funcionamento	 com	
as	mais	 variadas	 composições	 que	
os	 participantes	 nela	 desejam	 ver	
circular.	Todos	 estes	 encontros	 são	
comunicados	 antecipadamente	 via	
Facebook	 e	 estão	 abertos	 também	
ao	público	em	geral	que	nos	queira	
visitar	e	conviver	com	o	grupo.

Em	 dois	 dos	 encontros	 houve,	
além	da	habitual	passagem	de	com-
posições	 na	 maquete,	 lugar	 a	 ma-
nutenção	da	mesma	e	instalação	de	
novos	módulos,	 como	 por	 exemplo	
o	módulo	 que	 representa	 o	 viaduto	
da	A4	 junto	ao	apeadeiro	de	Águas	
Santas/Palmilheira.

Num	 destes	 encontros	 houve	
também	 um	 pequeno	workshop	 de	
electrónica,	onde	se	digitalizaram	al-

guns	modelos.	

O	 terceiro	 e	 último	 encontro	 do	
mês,	 teve	 um	 carácter	 mais	 vasto	
e	 complementar,	 visto	 ter	 sido	 um	
encontro	nocturno	e	englobado	num	
encontro	 cultural	 organizado	 pelo	
Núcleo	 Museológico	 de	 Lousado	 e	
pela	 Câmara	 Municipal	 de	 Famali-
cão.	Neste	encontro	o	ferro-modelis-
mo	fundiu-se	com	a	poesia,	a	músi-
ca,	a	escultura	e	a	fotografia.

móduloS da malta do PoRto
maRço 2013

Nuno Magalhães

O mês de Março foi mais 
calmo que o habitual 

no Núcleo Museológico 
de Lousado, no que diz respeito a 

modelismo ferroviário. No entanto, 
contou com três encontros infor-

mais por parte do grupo de mode-
lismo Módulos da Malta do Porto.

Nuno Magalhães

José Luís Silva

módulos mAlTA do porTo
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Para	Abril,	para	além	dos	habitu-
ais	encontros	informais	que	se	rea-
lizam	de	uma	forma	espontânea		e	
sem	datas	agendadas	continuarem	
a	 existir,	 está	 a	 ser	 preparado	 um	
encontro	especial	com	a	promessa	
de	 algumas	 boas	 surpresas	 a	 se-
rem	apresentadas.

Desta	 forma,	 além	 do	 convívio	
e	troca	de	ideias	já	habituais	neste	
tipo	de	encontros,	 tentaremos	con-
tinuar	 a	 divulgar	 este	 nosso	 pas-
satempo	de	uma	forma	dinâmica	e	
atractiva	 para	 todos	 os	 que	 vêem	
nos	 comboios	 uma	 paixão,	 assim	
como	para	quem	não	sente	os	com-
boios	da	mesma	forma	que	nós.

Porque	 o	 modelismo	 ferroviário	
não	é	só	“brincar”	aos	comboios!

uma noite diferente, onde a cultura se fundiu com os caminhos-de-
ferro e com o modelismo ferroviário.

Módulo represesentando o viaduto da A4 sobre o apeadeiro de 
Águas santas/Palmilheira na linha do Minho.

A locomotiva 1504 acaba de chegar à triagem e aguarda 
manobras para em seguida ser acoplada a outra composição.

Actualmente propriedade da Comsa e numerada como 335.001, a 1ª 
locomotiva Euro 4000 fabricada pela vossloh serviu à empresa como 

modelo de apresentação desta série a diversas companhias ferroviárias 
europeias, ostentando o esquema Angel Trains.

A locomotiva 6003 passa sob o viaduto da A4 em mais 
uma das suas viagens na maquete de lousado.

Fernando JoaquimNuno Magalhães

módulos mAlTA do porTo
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Allan 0369 aproximando-
se do apeadeiro da 
Telhada, 28 de Fevereiro 
de 2013 

Joao Joaquim

spoTTiNg
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exposição “liNhA dos 
CAmiNhos de Ferro de siNTrA”

Fotografias de José Sousa
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Vai	decorrer	no	Palácio	do	Egipto,	em	Oeiras,	
nos	dias	15	e	16	de	Junho	de	2013,	uma	ex-

posição	dedicada	ao	modelismo	 ferroviário.	 	Neste	
encontro	a	mostra	nacional	 está	aberta	a	 todos	os	
interessados	 que	 queiram	 expor	 ou	 participar	 com	
módulos	Mequetren.	Para	mais	informações	contac-
tar	via	mail:	expo@comboioselectricos.com

modelismo Ferroviário
exposição NACioNAl - oeirAs

No	próximo	dia	4	de	Maio	de	2013,	terá	lugar	no	
Parque	Ferroviário	dos	Carrileiros	em	Ourense	

a	X	 “Xuntanza	de	Trens”.	Com	horário	compreendido	
entre	as	11h00	e	as	20h00,	o	evento	tem	como	tema	o	
modelismo	tripulado	(via	5”).

eNCoNTro de AFiCioNAdos
modelismo TripulAdo

desFile dos eléCTriCos 
dos sTCp

Está	 previsto	 para	 o	 próximo	 dia	 4	 de	 Maio	
mais	 um	 tradicional	 desfile	 dos	 eléctricos	

dos	STCP.	Terá	lugar	em	Massarelos	por	volta	das	
15h30.	Uma	oportunidade	única	para	ver	a	circular	
e	passear	ao	longo	do	Douro	em	alguns	dos	mais	
emblemáticos	exemplares	que	estiveram	ao	serviço	
na	cidade	do	Porto.	
Mais	detalhes	brevemente	no	site	do	museu	do	

carro	eléctrico	em:	www.museudocarroelectrico.pt Pedro Mêda


