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Festa das Vindimas

O tradicional “Vindimas” está de regresso no mês de Setembro! 
A viagem de comboio ao longo da fantástica paisagem do Douro 

vinhateiro leva-o a viver de perto o trabalho nas encostas do rio, que 
serve de base à elaboração de um dos mais reconhecidos vinhos 

generosos do mundo - o Vinho do Porto. Tempo ainda para um 
almoço tradicional e alguma animação cultural. 

Uma oferta disponível apenas nos dias 20 e 27 de Setembro. Para 
mais informações, consulte o programa, preços e ofertas no site 

www.cp.pt.

antes & dePois

Julho de 2010

Setembro de 2013

CeLoriCo de basto
Linha do tâmega

© António Pombo

© Pedro André

De comboio para a praia

Este verão, aproveite as diversas ofertas promocionais que a CP tem 
ao seu dispor para viajar até às praias de norte a sul do país, nos 
serviços urbanos de Lisboa e Porto, e nos serviços Regionais das 
linhas do Algarve, Oeste e Minho. Consulte as diversas opções no 

site da CP. 
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Locomotiva 1907 
manobrando vagões no 
Pocinho, antes de regressar 
a Gaia, Julho de 2014 
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Em plena época de férias a Trainspotter man-
têm o seu papel de trazer à comunidade 
ferroviária portuguesa as mais recentes no-

vidades do caminho-de-ferro em Portugal e no Mundo, 
assim como proporcionar o conhecimento sobre assun-
tos menos habituais no dia-a-dia.

A edição deste mês foca-se no comboio Presidencial  
e na Linha de Pajares, contando ainda com as habituais 
novidades ferroviárias, um texto de reflexão sobre a ra-
quete de Sines, uma breve análise a um dos comboios 
do serviço Intercidades mais antigos da nossa rede (o 
IC 523), uma breve descrição sobre a automotora de 
via estreita ME 5 (que recentemente foi colocada em 
funcionamento) e com a habitual secção de modelis-
mo, que este mês aborda o tema de desenho de uma 
maquete. 

O comboio Presidencial voltou a sair à linha, tendo 
realizado um passeio a Évora e outro ao Algarve, inicia-
tivas que mais uma vez se saúdam e que se esperam 
serem as primeiras de muitas no futuro! Ainda no que 
toca a museologia, a automotora ME 5 que se encontra 
na secção de Arco do Baúlhe foi colocada em funciona-
mento cerca de 30 anos depois da sua paragem. Mais 
uma iniciativa que vem quebrar o estado de letargia em 
que tem vivido a museologia ferroviária no nosso país.

No que diz respeito à linha de Pajares em Espanha, 
a mesma é descrita de uma forma exaustiva e sem-
pre acompanhada por fotografias (afinal, uma imagem 
vale por mil palavras) dando a conhecer aquele que é 
um dos corredores ferroviários mais interessantes e es-

pectaculares da Península Ibérica, quer seja pelas pai-
sagens avassaladoras que ali se encontram, quer seja 
pela variedade de composições ferroviárias. 

Nas notícias ferroviárias de destacar os ensaios de 
gabarit realizados na Linha de Cascais com as unida-
des 3500 da CP, de forma a avaliar a possibilidade de 
circulação deste material nesta linha (após a sua recon-
versão para a tensão geral da rede portuguesa de 25 
kV) para suprimir a carência de material que aflige esta 
linha e de forma a arranjar serviço para as unidades CP 
3500 que começam a estar a mais no parque da CP 
Lisboa.

Esta edição da Trainspotter conta ainda com a apre-
sentação na já habitual rúbrica “Comboio em Destaque” 
do Intercidades 523, um dos comboios deste serviço 
que há mais anos liga Lisboa ao Porto diariamente e 
uma reflexão pessoal sobre a raquete existente no por-
to de Sines. Por último, a secção do modelismo foca-se 
no desenho de uma maquete, um dos primeiros passos 
a dar na construção de uma maquete e um dos passos 
que mais pode influenciar a construção decorrer sem 
problemas e más surpresas.

Sendo a Trainspotter um projecto que todos os me-
ses é levado a bom porto por um pequeno grupo de 
entusiastas, contando com pontuais ajudas exteriores 
ao grupo (e que muito agradecemos), esperamos que 
esta nova edição não desfralde as expectativas da co-
munidade ferroviária portuguesa, fazendo jus ao meio 
de transporte que tanto acarinhamos.

João Joaquim Valério dos Santos

Comboio Presidencial Faro - L. Oriente 
à saída de Faro, 02 de Julho de 2014
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No passado mês de Julho 
a CP divulgou os resul-
tados referentes ao pri-

meiro semestre do presente ano. 
A empresa pública registou um 
aumento de 2,4% no número de 
passageiros transportados relati-
vamente ao período homólogo do 
ano passado, correspondendo a 
cerca de 52 milhões de passagei-
ros,	 que	 se	 reflectiram	 também	
no aumento da receita em 5%.

Simultaneamente, foi ainda 
anunciado como objectivo a me-
lhoria da qualidade dos serviços 
prestados, tendo em conta as su-
gestões de trabalhadores e clien-
tes, através de várias acções já 
identificadas,	 e	 tendo	 em	 conta	
as restrições orçamentais que a 
empresa atravessa.

A semana de 8 a 14 de Julho ti-
nha	já	ficado	marcada	como	uma	
das melhores de sempre para 
os serviços de longo curso da 

CP, tendo transportado 118,5 mil 
passageiros nos seus comboios 
Alfa Pendular e Intercidades, um 
registo histórico alavancado por 
vários festivais de música realiza-
dos no país, aos quais a CP se 
associou.

Ao nível comercial, o mês de Ju-
lho	 ficou	marcado	 pelo	 regresso	
habitual da 4ª frequência do ser-
viço Intercidades Lisboa – Faro, 
com viagem para sul do país às 
sextas-feiras entre os dias 25 de 
Julho e 29 de Agosto (excepto no 
dia 15 de Agosto, que em virtude 
de ser feriado, circulará no dia 
14) e regresso todos os domin-
gos entre os dias 27 de Julho e 
31 de Agosto.

Nota ainda para o novo bilhe-
te Praia 7 dias, à disposição dos 
clientes dos urbanos do Porto 
para aceder às praias das linhas 
urbanas, para um número ilimita-
do de viagens durante 7 dias.

CP regista CresCimento

breves

ACIDEnTE nO METrO DE LISBOA

O dia	29	de	Julho	ficou	marcado	pelas piores razões no Metro de 
Lisboa, quando uma composição em 
manobras embateu contra uma pare-
de na estação do Aeroporto, ferindo o 
maquinista, único ocupante da compo-
sição que se preparava para inverter o 
sentido da marcha. O acidente levou 
à interrupção temporária da circulação 
entre Moscavide e o Aeroporto. A com-
posição sofreu danos consideráveis. 
As causas do acidente encontram-se 
por apurar.

Recorde-se que no passado mês de 
Maio,	a	empresa	tinha	confirmado	que	
o freio electromagnético se encon-
trava desactivado desde 2012, tendo 
motivado a redução da velocidade de 
exploração de 60 para 45 km/h, em 
virtude de várias falhas detectadas no 
seu funcionamento.

António Pombo

© ricardo Quinas
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no maior dos silên-
cios, Governo, CP 
e rEFEr preparam 

uma revolução operacional 
na Linha de Cascais para os 
próximos doze meses – a 
tão falada reelectrificação e 
a reforma do actual parque 
motor estão numa fase já 
bastante adiantada de estu-
dos.

Em tempos de contracção orça-
mental, a urgência de uma alteração 
profunda na operação da linha jus-
tifica	 uma	 solução	 menos	 conven-
cional e mais criativa. Afastado o ce-

nário	da	reelectrificação	utilizando	a	
subestação de tracção da Amadora, 
a REFER estuda actualmente a pos-
sibilidade de fornecer energia eléc-
trica a 25kV a partir da subestação 
de Corroios, implicando a passagem 
de cabos eléctricos pela ponte 25 de 
Abril e descendo à Linha de Cascais 
através do pilar Norte.

O avançado estado de degrada-
ção das unidades motoras desta li-
nha, algumas com mais de 80 anos 
em cima da sua estrutura, pede ur-
gente substituição. Além da fraca 
e decrescente potência disponível 
para tracção, com consequências 
nos tempos de viagem e aceleração 
destas	 unidades,	 também	 a	 fiabili-

dade eléctrica e mecânica dos vá-
rios componentes está a obrigar a 
CP Lisboa a avultados gastos em 
manutenção para conseguir ter um 
mínimo de unidades disponíveis 
para circulação comercial.

Associado ao envelhecimento das 
subestações de tracção alimentando 
a linha a 1500 V, caso único na rede 
nacional, o plano só poderia passar 
por uma alteração da alimentação 
eléctrica e a utilização de unidades 
motoras completamente diferentes.

A estratégia seguida evita os pe-
sados investimentos em novo ma-
terial circulante, e aproveita a op-
timização do parque da CP Lisboa 
realizado nos últimos meses, com 

3500 Chegam à 

Linha de CasCais

© nuno Morão
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um misto de racionalização de circu-
lações e de capacidade oferecida, e 
ainda com a afectação de UTE 2240 
à linha do Sado, concentrando todo 
o parque de UQE 2300 e 2400 no 
eixo Azambuja – Sintra.

Já foram efectuados os primeiros 
ensaios de gabarito na Linha de 
Cascais, a 22 e 23 de Julho, com a 
UQE 3526, uma das duas unidades 
da série ainda por renovar e que se 
encontra fora de serviço há algum 
tempo. Entre os testes, a inserção 
nas plataformas em curva da linha 
de Cascais e a altura do comboio 
face às plataformas foram os itens 
mais importantes em teste, sendo 
que também o espaço entre-via é 
uma preocupação nesta altura.

O governo aponta para o primeiro 
semestre de 2015 como data para 
a	conclusão	da	reelectrificação,	que	
deve acontecer com interdição total 
do	tráfego	durante	um	fim	de	sema-
na, não só para migrar os parques 
de material como para conduzir al-
guns ensaios antes do início do ser-
viço comercial já com as unidades 
3500.

A pressão para uma solução acon-
tece também pela vontade governa-

mental de avançar prioritariamente 
com a concessão da CP Lisboa a 
privados, algo altamente improvável 
de acontecer com receitas interes-
santes para o Estado, se a linha não 
tiver condições e parque operacio-
nal minimamente compatível com 
uma	exploração	ferroviária	eficiente.

O modelo de exploração da linha 
ainda	não	está	 totalmente	definido,	
mas com apenas 12 unidades afec-
tas à Linha de Cascais, os novos 
horários devem contemplar apenas 
uma família de comboios a parar em 
todas as estações entre Cais do So-
dré e Cascais, com frequências não 
superiores às actuais.

Para o futuro próximo deve acon-
tecer	a	confirmação	oficial	das	modi-
ficações	a	levar	a	cabo.	Certo	é	que	
a CP Lisboa vai avançar em breve 
para a revisão geral das únicas uni-
dades 3500 ainda não renovadas, e 
que estão fora de serviço há vários 
meses, e que o parque todo não 
deve migrar para a Linha de Cascais 
sem	uma	nova	passagem	em	ofici-
na, para debelar vários problemas 
recorrentes que as unidades têm 
enfrentado – debatem-se hoje com 
uma	fiabilidade	bastante	mais	baixa	

do que as unidades equivalentes da 
Fertagus.

Por conhecer está também o re-
sultado do processo negocial levado 
a cabo pelo governo para conces-
são da Linha de Cascais. Sabe-se 
apenas que existem diversos inte-
ressados, e que o grupo que detém 
a Fertagus está na linha da frente 
para	ficar	com	este	serviço.

A revolução operacional vai por 
isso chegar à Linha de Cascais bem 
mais cedo do que o antecipável nos 
últimos meses, e provavelmente 
muito antes da revolução física (via, 
estações, sinalização) que está pro-
metida, e que começa também a ser 
urgente, tão degradados que estão 
muitos componentes desta funda-
mental linha ferroviária da região de 
Lisboa.

Entre os pontos mais críticos 
para a concretização deste projecto 
contam-se ainda a potência da su-
bestação de Corroios, a passagem 
da electricidade destinada à linha 
de Cascais pelo tabuleiro da ponte 
25 de Abril, e a necessidade prová-
vel de altear passagens superiores, 
para aumentar a distância destas à 
catenária 25.000V.

me5 foi Posta em CirCuLação

no passado mês de Julho 
a secção museológica de 
Arco de Baúlhe, por ini-

ciativa própria, voltou a dar vida à 
automotora de fabrico nacional ME 5, 
automotora que esteve durante mais 
de 30 anos desligada. Após um pe-
queno processo de restauro, o motor 
da ME voltou mesmo a funcionar, o 
suficiente para percorrer na estação 
do Arco de Baúlhe algumas dezenas 
de metros. O objectivo é dinamizar 
aquela secção museológica, com cur-
tos passeios na estação. É uma inicia-
tiva verdadeiramente inédita e o PTG 
já anunciou para 17 de Outubro uma 
visita à secção para ver a automotora 
a trabalhar.

© Carlos Silva
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Lusitânia deu boLeia 
a Comboios gaLegos

Habitualmente, a 
RENFE faz circular 
o comboio Lisboa – 

Madrid sozinho, de Medina del 
Campo até Madrid.
Não foi, no entanto, o caso 

do dia 17 de Julho. Atrasos 
simultâneos dos Trenhotel Vigo 
– Madrid e Corunha – Madrid, 
habitualmente circulando de 
Medina del Campo até Madrid 
atrelados ao Trenhotel El Ferrol 
– Madrid, abriram portas a um 
avistamento pouco comum – 
as duas composições galegas 
acabaram por seguir a reboque 
do Lusitânia proveniente de 
Lisboa (e também com um 
atraso considerável, superior a 
uma hora), como se pode ver 
na imagem.
A imagem acaba por exibir 
uma	 intenção	firme	da	Renfe,	
mas sempre adiada, de poupar 
um canal horário e respectivas 

tripulações. Actualmente, o 
impedimento é a limitação a 
três composições Talgo deste 
tipo de serviços, e não sendo 
suprimido o Trenhotel El Ferrol 
– Madrid (o único que hoje 
em dia serve estações como 
Lugo, Monforte de Lemos, 
Leon	 ou	 Palencia),	 significa	
que continuam a existir quatro 
composições Trenhotel a 
rumar a Madrid pela linha 
Medina del Campo – Madrid 
e, como tal, a circulação de 
dois comboios continua a ser 
essencial.
Sendo ou não uma imagem 

possível regularmente no 
futuro,	 fica	 para	 já	 a	 nota	 de	
um curioso avistamento. O 
comboio fez ainda a rotação de 
uma carruagem convencional 
para o depósito de Fuencarral, 
em Madrid.

breves

ricardo Ferreira

João Cunha

AuTOMATIzAçãO DE PASSAGEnS 
DE níVEL

ARefer concluiu, em Julho, a au-
tomatização de um lote de 8 

passagens de nível, 7 na Linha do Al-
garve e a restante na Linha do Minho. 
A intervenção englobou a instalação 
de sinalização sonora e luminosa e a 
instalação de meias barreiras, num in-
vestimento total de 883 mil euros.

Para breve, seguem-se interven-
ções	 de	 supressão	 e	 reclassificação	
em mais 12 PN, localizadas nas linhas 
do Minho, Oeste e Alentejo, num in-
vestimento de 1,7 milhões de euros. 
Até	 ao	 final	 do	 ano,	 a	Refer	 anuncia	
ainda a intenção de intervir igualmen-
te em 2 PN na Linha da Beira Alta e 
numa passagem pedonal na Linha do 
Algarve.

Ao longo dos 15 anos de implanta-
ção do Plano de Supressão e Reclas-
sificação	 de	 Passagens	 de	 Nível,	 a	
empresa responsável da infraestrutu-
ra suprimiu quase 2 em cada 3 pas-
sagens de nível e ainda melhorou a 
segurança em várias centenas, num 
investimento total próximo dos 350 
milhões de euros. Apesar das mais 
de 800 PN ainda existentes, Portugal 
apresenta já um índice de PN/km de 
0,342, inferior à média europeia.
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A linha do Norte segue próxima à linha costeira entre Gaia e 
Espinho, pelo que a utilização do comboio por parte dos ba-

nhistas é muito procurada no período do Verão, em virtude de tornar 
as suas deslocações práticas, rápidas e confortáveis. São servidas 
as praias de Miramar, Aguda, Granja e Espinho.

Nos últimos anos a CP tem vin-
do a reforçar a sua oferta nos ur-
banos de Aveiro durante o período 
balnear,	face	à	grande	afluência	que	
as praias da costa dos concelhos 

de Gaia e Espinho registam nesta 
época do ano com veraneantes e 
turistas. O presente ano não foi ex-
cepção, tendo sido criados uma vez 
mais horários e rotações para este 

efeito. Embora nos anos anteriores o 
reforço da oferta tenha compreendi-
do o período entre 15 de Junho e 15 
de Setembro, este ano os Especiais 
de Verão nos urbanos de Aveiro irão 
circular apenas entre 28 de Junho e 
31 de Agosto.

As alterações aos horários habi-
tuais concentram-se no reforço de 
algumas composições nos horários 
onde é mais prevísivel o aumento 
de passageiros (início da manhã e 
final	 da	 tarde)	 para	 a	 sua	 desloca-
ção para e de as praias. Este refor-
ço consiste na adição de uma UME 
3400 às composições habituais, cir-
culando assim as composições em 
duplas de UME 3400.

Aproximando-se da estação de Espinho, a dupla 3425+3419 assegura o urbano 
35350 entre Caíde e Ovar - 29 de Junho de 2013

esPeCiais verão 2014
urbanos de aveiro

João Joaquim

João Joaquim

Imagem superior: automotoras 
3425+3427 assegurando a marcha 
27130 entre Contumil e Esmoriz

03 de Agosto de 2014
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Existe, ainda, aos Sábados, Do-
mingos	e	feriados	oficiais	um	serviço	
directo entre Caíde e Ovar de manhã 
e de tarde e o reforço à tarde da ofer-
ta com uma composição extra entre 
Espinho e Porto-Campanhã. Como 
tal, passa a existir o comboio 35350 
que substitui os comboios 15518 

(Caíde-Porto São Bento) e 15915 
(Porto São Bento-Ovar) e passa a 
circular o comboio 35351 que subs-
titui os comboios 15837 (Ovar-Porto 
São Bento) e 15545 (Porto São Ben-
to-Caíde). Entre Espinho e Campa-
nhã circula o comboio 35803. Todos 
estes comboios circulam em unida-

de dupla de UME 3400. 

O material que efectua o comboio 
35803 segue até Espinho em duas 
marchas não comerciais, circulando 
entre Contumil - Esmoriz (onde in-
verte o sentido da marcha) e Esmo-
riz - Espinho. 

Automotoras 3434+3401 à passagem pelas dunas de São Félix da Marinha com o comboio 35351 com destino a Caíde
29 de Junho de 2014

Marchas especiais 
Especiais Verão Aveiro 2014

Sábados, Domingos e Feriados

35350  Caíde - Ovar 

35351  Ovar - Caíde 

27130  Porto-Campanhã - Esmoriz  
(não realiza serviço comerical)

27403  Esmoriz - Espinho
(não realiza serviço comerical)

35803  Espinho - Porto-Campanhã

À partida de Esmoriz as automotoras 3429+3408 asseguram o 
reforçado comboio 15835 - 01 de Agosto de 2014
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Foi ainda na ressaca do 
passeio do Comboio 
Presidencial a Lousado 

que soubemos que se iam realizar 
mais duas viagens ainda este ano. 
A primeira das quais a Castelo 
Branco no dia 18 de Maio, descrita 
na Trainspotter nº 46 – Junho de 
2014, e a outra a Faro, no final do 
mês de junho. 

Poucos dias depois da ida a 
Castelo Branco surgiu, numa rádio 
local algarvia, a notícia de que a 
viagem a Faro iria durar mais do 
que um dia e que se estenderia 
a Vila Real de Santo António, 
no âmbito das comemorações 
do 125º aniversário da chegada 
do comboio ao Algarve. Com 
o aproximar da data, soube-se 
que mais uma cidade iria ser 

contemplada com a visita da 
joia da coroa do Museu Nacional 
Ferroviário: Évora.

Tendo em conta este programa, 
não podíamos desperdiçar a 
oportunidade de juntar à coleção 
de fotos deste comboio as 
paisagens a sul do Tejo e, mal 
soubemos todos os percursos e 
horários definitivos da viagem, 
iniciámos a preparação dos três 
dias dedicados não só ao Comboio 
Presidencial, mas também a 
outros comboios que circulam 
pelo Alentejo e Algarve. Como os 
horários saíram praticamente em 
cima do início da viagem foi num 
verdadeiro contrarrelógio que o 
plano foi elaborado e quando o 
terminámos faltavam já poucas 
horas para a partida do comboio.

Comboio PresidenCiaL

 ...viajou até ao suL de PortugaL

Valério dos Santos
João Morgado



Charters

     1º dia
30 de junho de 2014

Ainda antes das 7h da 
manhã	 fizemo-nos	 ao	
caminho e rumámos ao 

primeiro local do plano – a estação 
de Santarém – onde a marcha no 
27632 para Lisboa Oriente foi foto-
grafada com os primeiros raios de 
Sol. Aproveitando o tempo de pa-
ragem no resguardo de Santana-
-Cartaxo, para ser ultrapassado pelo 
Alfa 180, também nós o ultrapassá-
mos e seguimos até Vila Franca de 
Xira, onde o apanharíamos com a 
emblemática Praça de Touros como 
pano de fundo. Após a passagem de 
alguns Urbanos, que serviram para 

os habituais testes de luz, o laranja 
da 1413 surge entre os edifícios e, 
poucos segundos depois, está feito 
o segundo registo do dia.

Enquanto na estação do Oriente 
decorriam as formalidades do em-
barque, fomos até à Avenida Mare-
chal Gomes da Costa para estudar-
mos um dos últimos spots para a 
viagem de regresso, que se iria reali-
zar daí a dois dias. A ideia era seguir 
logo para Campo de Ourique, mas, 
visto que tínhamos bastante tempo, 

aproveitámos para ir ao Parque das 
Nações fazer um registo da compo-
sição parada na Gare do Oriente.

Já em Campo de Ourique, avis-
tando o Aqueduto das Águas Livres, 
posicionámo-nos num jardim junto 
a uns blocos de apartamentos de 
onde se veem os primeiros metros 
da Linha do Sul. À mistura com as 

No primeiro dia a 1413 à passagem 
por Santarém, rumo a sul.

© Valério dos Santos
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Vira Franca de Xira, com a Praça de 
Touros em plano de fundo.

© Valério dos Santos



primeiras	 sandes	 da	manhã,	 fize-
mos a estreia nas fotos às UQEs 
3500 da Fertagus e, pouco depois, 
o comboio no 13830/1 preparava-
-se para deixar Lisboa em direção 
a Évora, começando a subir para a 
ponte 25 de Abril.

Rapidamente entrámos para o 
automóvel e também nós cruzá-
mos o Rio Tejo em direção ao pri-
meiro spot da margem Sul – Ter-
rim.	Chegados	ao	local	verificámos	
que o spot estava mal marcado no 
GPS e que nos encontrávamos na 
ponte ao lado. No entanto, como a 
paisagem era praticamente igual, 
não foi difícil posicionarmo-nos para 
mais um registo, que aconteceu pou-
cos minutos após a nossa chegada. 

A paragem de 16 minutos no Po-
ceirão serviu para nova ultrapassa-
gem ao comboio, e foi em Pegões, 
entre o estaleiro da Neopul e a es-
tação, que o voltámos a encontrar. 
Estávamos com algum receio deste 
local, pois havia relatos de que esta-
ria com muito mato, o que de facto 
se	verificou,	mas	com	um	pouco	de	
zoom, e aproveitando o pouco com-
primento da composição, consegui-
mos obter uma foto sem “emplas-
tros vegetais”. 

O spot seguinte do plano era a 
saída da estação de Casa Branca. 
Porém, como encontrámos dema-
siado trânsito na zona de Vendas 
Novas, juntando ao facto de não 
haver mais paragens e não que-
rendo arriscar perder o comboio, 
seguimos para o Tojal. Aqui, pela 

primeira vez, tivemos companhia de 
outro entusiasta que já aguardava a 
passagem do comboio aquando da 
nossa chegada. 

Com a viagem da manhã termi-
nada e uma vez que faltavam cer-
ca de 8 horas para o regresso do 
Comboio Presidencial à linha, fomos 
passar o tempo à zona da penínsu-
la de Setúbal onde fotografámos os 
mercadorias de e para a Siderurgia 
Nacional. Começámos pelo 68806 
(Penalva – Triagem da Siderurgia 
Nacional) na ponte da estrada na-
cional 10, em Coina, liderado pela 
1905. Após a sua passagem e um 
almoço ligeiro, abrigados do Sol 
abrasador, à sombra de um pinheiro, 

dirigimo-nos ao ramal da Siderurgia 
Nacional para apanhar o seu regres-
so, o 68088 (Triagem da Siderurgia 
Nacional – Setúbal-Mar), que pas-
sou por nós mantendo a meia hora 
de atraso da marcha anterior, com a 
mesma 1900 encabeçando um com-
boio com pouco mais de 320 metros 
de comprimento.

Uma vez que na parte da ma-
nhã não tínhamos feito registos na 
estação de Évora, e como ainda tí-
nhamos algum tempo até à hora de 
saída da marcha rumo a Faro, resol-
vemos ir até lá onde se ultimavam 
os preparativos para a sua partida. 
Meia dúzia de fotos depois volta-
mos	ao	Tojal	para	a	última	fotografia	
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Terrim, Linha do Sul, no acesso à 
ponte 25 de Abril da margem sul.

© Valério dos Santos

Passagem por Pegões a caminho de 
Évora. Em fundo está o estaleiro da 

Neopul, onde duas clássicas ALCo se 
bronzeiam ao sol.

© Valério dos Santos



com a luz do dia. 
Num sprint entre a passa-

gem do comboio e o pôr-do-sol eis 
que ele passa, já com os campos 
tomados pela sombra. Tanta viagem 
abriu-nos o apetite e aproveitámos 
este momento para jantar. 

Já com o cair da noite, cruzámos 
os campos alentejanos, até à esta-
ção de Alcácer do Sal onde tínhamos 
previsto	filmar	a	passagem	da	com-
posição Presidencial. Aí chegados, e 
uma vez que a iluminação da esta-
ção era muito reduzida, optámos por 
seguir para Grândola. Antes da sua 
passagem	 ainda	 deu	 para	 filmar	 o	

comboio de miné-
rio 52980 (Minas 
de Neves Corvo 
– Praias-Sado) 
e o con-

tentores 
6 9 8 3 0 
(Termi-
nal XXI 

– Terminal de 
Mercadorias da Bobadela). 

Uns minutos antes da hora previs-
ta, começou-se a ouvir o roncar da 
1400 na calada da noite e, pouco 
tempo depois, passa por nós a es-
perada marcha no 27870/1, cerca de 
12 minutos adiantada. 

Estes minutos de avanço deixa-
ram-nos na dúvida se a paragem 
prevista em Ermidas-Sado se man-
teria ou se a iria saltar, adiantado 
ainda mais. Uma vez que esta es-
tação nos calhava em caminho, re-
solvemos dar-lhe uma espreitadela 
para ver o que tinha acontecido. Ain-
da não tínhamos saído do automóvel 
e já avistávamos a 1413 imobilizada 
numa via desviada, aguardando pela 

ultrapassagem do comboio nº 55897 
(Somicor – Minas de Neves Corvo). 
Pouco tempo após a nossa chega-
da, começam a ouvir-se os motores 
da 1913 em pleno esforço para rebo-
car uma composição carregada de 
areia, que nos brinda com um coro 
de buzinas à sua passagem, en-
quanto	era	registada	em	filme.	Apro-
veitando o facto de o Comboio Presi-
dencial estar parado, atravessámos 
as linhas de tripé na mão para umas 
fotos noturnas. Duas ou três fotos 
depois, abre o sinal de saída para 
ele. Preparamos as máquinas para 
o	 filmar	 enquanto	 desaparece	 no	
escuro da noite e lhe dizemos “Até 
amanhã!”.

A cama começa a chamar por 
nós, e tomamos como destino o ho-
tel, em Ourique, onde iríamos repou-
sar. Não sem antes passarmos pela 
estação com o nome desta vila para 
uma foto noturna onde se encontra-
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O Presidencial na renovada Linha de Évora, 
à entrada da antiga estação do Tojal.

© Valério dos Santos

Cromos que se meteram PeLo Caminho...
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va parado o comboio de areia para 
as Minas de Neves Corvo, que já 
havíamos	filmado	a	passar	em	Ermi-
das-Sado. Agora sim, tempo para o 
merecido descanso…

2º dia
01 de juLho de 2014

O descanso	 foi,	 enfim,	 inter-rompido pelo despertador, 
que ainda antes das 5h da manhã 

nos fazem saltar da cama. 10 minu-
tos depois já estamos no automóvel, 
indo ainda mais para sul. Por entre 
umas bolachas que vamos trincando, 
entramos no Algarve e a paisagem 
começa a iluminar-se. Com esta pe-
culiar iluminação de nascer do dia, 
saltamos uma vedação de maneira a 
alcançar o local onde pouco depois 
dizemos “Bom dia!” à composição 
da	mais	alta	 figura	da	República,	 a	
efetuar a marcha no 27873 para Vila 
Real de Santo António.

Aproveitando o facto de a nossa 
rota cruzar a Linha do Algarve na 
estação da Fuseta, e uma vez que 

a composição se encontrava lá pa-
rada, tiramos rapidamente duas ou 
três fotos antes do spot seguinte no 
plano: a ponte de Tavira. Posiciona-
mo-nos num lote vazio e aguarda-
mos a passagem do comboio. Como 
o Sol ainda se encontrava muito bai-
xo, embora a ponte já estivesse ilu-
minada, as casas ainda faziam mui-
ta sombra na paisagem envolvente, 
obrigando a um plano mais fechado.

Os 10 minutos de paragem em 
Cacela permitem uma nova foto 
entre esta estação e Vila Real de 
Santo António. Escolhemos o Sapal 
de Castro Marim, onde foi possível 

O comboio em repouso na 
estação de Ermidas-Sado, para 
ultrapassagem de um comboio 
para as minas de Neves Corvo. 

© Valério dos Santos

O comboio à passagem por Castro 
Marim, com flamingos em plano. 

© João Morgado
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realizar vários enqua-
dramentos do comboio 
com diversos tipos de 
vegetação e água e, in-
clusivamente, com uns 
flamingos	que	por	lá	an-
davam.

Deixamos este bonito 
cenário para seguirmos 
até à estação mais orien-
tal da Linha do Algarve 
ainda em exploração: 
Vila Real de Santo Antó-
nio. Quando lá chegámos a 1400 já 
tinha invertido e estava pronta para 
sair na linha no 1. Por entre as brin-
cadeiras do Sol, que ora encobria 
ora descobria, tirámos umas fotos 
não só à composição mas também a 
alguns pormenores das carruagens 
e da estação. Foi no decorrer desta 
“sessão	 fotográfica”	 que	 encontrá-
mos outros entusiastas, entre eles 
um conhecido entusiastas do Norte 
que interrompeu as suas férias para 
registar tão invulgar composição 
por estas bandas – o que prova que 
nunca se tira férias deste bichinho 
dos comboios. Com o aproximar da 
hora da partida, começam a chegar 
os convidados da viagem para Faro 
e	 alguns	 figurantes	 levam	 a	 cabo	
uma encenação remontando ao dia 
da chegada do comboio ao Algarve, 
distribuindo fotocópias de um jornal 
desse dia. Também uma banda se 
junta à festa e recebe os convida-
dos com algumas notas musicais. 
Aproveitámos esta longa paragem 
em Vila Real de Santo António para 
abastecer os nossos estômagos e o 
depósito do carro, pois embora o Sol 
ainda fosse baixo, para nós o dia já 
ia longo.

Começamos a segunda perse-
guição do dia umas centenas de 
metros após o apeadeiro de Castro 
Marim. Aqui as nuvens, que ao longo 

da manhã se foram acumulando no 
Céu, deram-nos uma preciosa ajuda 
tapando o Sol no momento em que 
o comboio passou, já que neste sítio 
se encontrava totalmente desfavo-
rável, permitindo assim evitar esse 
terrível contraluz.

Felizmente estas nuvens continu-
aram a colaborar connosco: o spot 
seguinte era o único onde era pos-
sível apanhar o comboio no 13860 
com luz a favor, e foi entre períodos 
de céu nublado que o Sol iluminou 
o laranja da 1413, contrastando com 
a bonita composição azul, quando 
esta se avista ainda à nossa direita 
iniciando os quase 180o da curva 
que antecede a estação da Fuseta. 
A paragem de 8 minutos nesta es-
tação permitiu-nos tomar a estrada 
nacional 125 até Olhão, local do últi-
mo spot desta jornada onde iríamos 
enquadrar o comboio com o sinal 
avançado desta estação. Desta vez 
o Sol tramou-nos, abrindo na pior al-
tura,	fazendo	com	que	a	foto	ficasse	
em contraluz.

Finalizada a “jornada presiden-
cial”, e aproveitando a tarde livre, 
rumámos à nossa base – Ourique 
– onde nos iríamos entreter com os 
comboios de areia e minério das Mi-
nas de Neves Corvo. Após uma dura 
batalha com as curvas e contracur-

vas da estrada nacional 2 em plena 
serra algarvia, não conseguimos 
apanhar o comboio no 55982 (Mi-
nas de Neves Corvo – Praias-Sado) 
poucos metros antes da estação de 
Ourique, por ter adiantado mais de 
15 minutos. Visto que este se encon-
trava lá parado, dirigimo-nos rapi-
damente para a passagem superior 
perto do apeadeiro de Panóias, sob 
a qual a 1903 passou a toda a veloci-
dade a descer para a Funcheira. 

Aproveitando as 5 horas que tí-
nhamos até ao próximo comboio, fo-
mos a Ourique repor o stock de man-
timentos para o dia seguinte. Posto 
isto, e ainda com algum tempo livre, 
aproveitámos para fotografar as ruí-
nas da antiga estação de Panóias, e 
foi entre este apeadeiro e o spot da 
hora	de	almoço	que	definimos	o	nos-
so	spot	seguinte.	Ao	fim	de	bastante	
tempo a ouvir o inconfundível cantar 
da 1900 a aproximar-se, começa a 
avistar-se a 1903 com o comboio 
55895 (Somincor – Minas de Neves 
Corvo),	e	só	ao	fim	de	um	par	de	mi-
nutos é que ela passa por nós, muito 
vagarosamente, pois a rampa de Pa-
nóias não perdoa… 

Como o comboio para Neves 
Corvo tem cerca de 1 hora de para-
gem na estação de Ourique, não po-
díamos deixar de lhe tirar mais uma 

Estação de VRSA, o comboio 
inverte o sentido de marcha.

© João Morgado
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foto, apesar da terrível posição do 
Sol. O local escolhido foi a primeira 
curva do ramal para as Minas, junto 
à localidade de Aivados. À hora 
prevista ouve-se a 
buzina da 

1900 que assinala a partida e pouco 
depois os seus motores ecoam 
pela planície alentejana 

e	a	sua	figura	tor-
na-se visível. Ve-
rificado	o	impac-
to do contraluz 
nas fotos, dei-
támos os den-
tes a mais 
umas san-

des,	e	por	ali	ficámos	para	apanhar	
a viagem de regresso das Minas. 
Para esta última foto tivemos de lutar 
contra a escuridão que se acentuava 
a cada minuto e, se à hora prevista 
para a passagem do comboio já era 
complicado evitar grandes subidas 
de ISO, ainda mais complicado se 
tornou pois o comboio no 52980 (Mi-
nas de Neves Corvo – Praias-Sado) 
passou por nós com 10 minutos de 
atraso.

Com o dia terminado dirigimo-nos 
para o hotel, ainda a tempo de ver o 
jogo	dos	oitavos	de	final	da	seleção	
nacional… dos Estados Unidos da 
América, no Mundial. E foi desta ma-

neira que demos por encerrado o 
segundo dia de caça.
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O comboio à entrada 
da estação da Fuseta. 

© Valério dos Santos

Presidencial perto da estação 
de Olhão.

© Valério dos Santos

Cromos que se meteram PeLo Caminho...
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3º dia
02 de juLho de 2014

7h – Tempo de descer para 
aproveitar o pequeno-almoço 

do hotel. Após umas fatias de pão 
alentejano,	queijo	e	fiambre	regadas	
com sumo, voltamos a subir para re-
colher	as	malas	e	verificar	que	nada	
ficara	 esquecido.	Mais	 uma	 vez	 fa-
zemo-nos ao IC1 rumo a Faro, onde 
iríamos fotografar a composição pre-
sidencial parada na estação. 

O primeiro lugar escolhido para 
apanhar o comboio em movimento 
foi na zona do Parque das Cidades, 
local com melhor luz na linha do Al-
garve. Aqui tivemos companhia de 
outro spotter até pouco depois da 
passagem da composição. Fazemo-
-nos à A22 até Tunes, para nova foto 
na curva antes desta estação. Aqui 
o Sol já se encontrava tapado pelas 
muitas nuvens que iam aparecendo, 
o que nos ajudou bastante a ter uma 
foto com melhor qualidade.

O spot seguinte do plano era o 

viaduto dos Mouratos, mas durante 
a conversa que tivemos enquanto 
esperávamos pelo comboio à saída 
de Faro, chegámos a conclusão de 
que iríamos perder bastante tempo, 
o que nos levou a uma mudança de 
planos, optando por uma foto no PK 
269 da linha do Sul, onde a 1413 
passou em grande esforço a subir a 
serra do Caldeirão, com alguns mi-
nutos de atraso.

Para nossa surpresa, visto ser-
mos leigos nesta zona, a nossa rota 

segue durante vários quilómetros a 
par da linha do Sul, proporcionan-
do assim mais umas fotos que não 
estavam planeadas: uma na passa-
gem superior à entrada da estação 
de Santa Clara – Sabóia e outra, 
uns quilómetros mais à frente, junto 
à aldeia de Padrona, antes de che-
garmos ao próximo spot planeado, já 

Pouco depois de deixar Faro, no 
3ªdia, a caminho de Lisboa.

© Valério dos Santos

O Comboio Presidencial na serra algarvia, 
na viagem de regresso a Lisboa.

© João Morgado
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na zona de via dupla da linha do Sul, 
entre Torre Vã e Alvalade. Já perto 
do destino, o GPS meteu água quan-
do nos pôs a atravessar o rio Sado… 
sem	ponte(!).	Chegados	ao	final	da	
estrada, avaliámos a profundidade e 
o piso do rio e ao chegarmos a con-
clusão de que a água não seria mui-
to profunda e o piso era rochoso, não 
correndo	o	risco	de	ficarmos	presos,	
avançámos para esta travessia do 
rio Sado. Felizmente, constatou-se 
que as nossas conclusões estavam 
certas e, ao contrário do GPS, não 
metemos água. Umas centenas de 
metros depois chegámos ao spot - 
uma passagem superior numa zona 
em que a linha atravessa vastos 
campos agrícolas. Após 15 minutos 
de espera, e um rápido almoço, avis-
ta-se a 1413 ainda lá longe, e não 
muito tempo depois a composição 
passa ao nosso lado. Uma vez que 
o	 comboio	 presidencial	 iria	 ficar	 3	
horas parado em exposição na esta-
ção de Grândola, e como já não era 
possível voltar a fotografá-lo até lá, 
esperámos pelo comboio 55982 (Mi-
nas de Neves Corvo – Praias-Sado), 
que passou por nós à tabela, lidera-
do pela 1912.

Cumpridos os objetivos para este 
local, e de maneira a evitar novo atra-

vessamento do rio Sado, optámos 
por tomar o labirinto de caminhos 
agrícolas ali existentes até Alvala-
de, onde voltámos a encontrar uma 
estrada alcatroada. Seguimos até 
à estação de Grândola para poder 
fotografar a composição lá parada. 
Enquanto aí estivemos, para além 
do comboio presidencial, tivemos a 
oportunidade de ver e fotografar o 
comboio de contentores no 69832 
(Terminal XXI – Terminal de Merca-
dorias da Bobadela) e o Intercidades 
no 572 (Lisboa Oriente – Faro). 

Visto já termos visitado o interior 
do presidencial noutras viagens, mal 
demos por terminadas as fotos em 
Grândola, optámos por ir logo para o 
spot seguinte – os arrozais de Alcá-
cer do Sal – de maneira a escolher o 
melhor posicionamento e ainda apa-
nhar um comboio de areia vazio para 
a Somincor. Aí chegados, aproveitá-
mos para almoçar e procurar o me-
lhor enquadramento para o comboio 
de mercadorias. Eram 16h52 quan-
do, à tabela, o laranja da 1905 apa-
rece a contrastar com o verde dos 
arrozais, à frente do comboio 55085 
(Praias-Sado – Somincor), felizmen-
te numa altura em que o Sol resolveu 
espreitar. Deslocámo-nos cerca de 
500 metros para nos colocarmos de 

feição para o comboio que era nos-
so objetivo – o presidencial. Quan-
do este apareceu foi recebido com 
Sol, tal como tinha acontecido com 
o comboio de mercadorias. À medi-
da que se ia deslocando, também 
as nuvens se deslocavam acabando 
por se dar um cruzamento, e pouco 
depois de termos terminado as fotos 
à	frente	da	composição,	esta	fica	to-
talmente à sombra pelo que as fotos 
à	sua	retaguarda	já	ficaram	sem	Sol.

Mais uma vez nos fazemos à es-
trada e, visto que a marcha é feita 
pela Concordância do Poceirão, fa-
zendo com que o comboio dê uma 
volta maior que a nossa, ainda te-
mos tempo para mais uma foto a Sul 
do Tejo. Fomos a Terrim – desta vez 
na ponte certa – e após um par de 
minutos de espera e a passagem 
da 5617, com o seu autocolante a 
promover o Wi-Fi nos serviços alfa 
pendular, com um Intercidades para 
Faro, passa por nós a composição 
presidencial com o Sol a levar a me-
lhor no jogo do gato e do rato que 
travou com as nuvens durante todo 
o dia.

Desta feita estavam terminados 
os registos na margem Sul do Tejo, 
mas ainda havia tempo para voltar 
a encontrar o comboio no 13862/3 

De Faro para Oriente, o comboio 
correndo na via renovada na zona 
de Alvalade, Linha do Sul.

© Valério dos Santos
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para nova foto, mesmo à en-
trada da estação do Oriente, 
acabado de entrar na Linha do 
Norte. Aqui, tivemos a compa-
nhia das nuvens e de vários 
comboios de passageiros en-
quanto aguardávamos a sua 
passagem. No entanto, mal 
este deixa Braço de Prata, o 
Sol descobre e volta a iluminá-
-lo.

Estavam assim termina-
das as viagens comerciais, 
mas ainda faltava a marcha 
no 27633 que iria conduzir 
a composição presidencial à 
sua base – o Museu Nacional 
Ferroviário, no Entroncamen-
to. Para a primeira foto a esta 
marcha, escolhemos a zona de 
Moscavide, pensando inicialmente 
no apeadeiro, mas, como o Sol já 
ia baixo e as sombras eram longas, 
optámos pela ponte logo à saída da 
gare do Oriente, que permite enqua-
drar o comboio num cenário urbano 
onde se inclui esta estação. Logo 
atrás do Intercidades 721, para Bra-
ga, a 1413 volta à marcha na derra-

deira jornada desta série de viagens. 
Ainda teríamos a oportunidade para 
uma última foto logo a seguir à esta-
ção da Azambuja, onde passou em 
plena aceleração e à tabela, pontu-
alidade essa que foi uma constante 
em praticamente todas as viagens, 
registando-se apenas atrasos insig-
nificantes.

Chegava assim a hora de voltar 
a casa, e ao merecido descanso, 

após	 centenas	 de	 fotografias,	mais	
de 1750 Km percorridos e muitas ho-
ras passadas à espera e na estrada. 
Na mala trazemos a esperança de 
poder voltar a apanhar esta marcha 
muitas mais vezes e em diferentes 
zonas do país.
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Ao final do último dia, o 
Presidencial na capital portuguesa 

regressando ao Entroncamento.

© João Morgado

Passagem em Alcácer do Sal.

© Valério dos Santos
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Presidencial no algarve

oPinião

As viagens do Comboio “Presidencial” 
surgiram como a grande surpresa 
ferroviária dos últimos anos, sendo o 

culminar de um longo processo que começou na 
recuperação integral da composição, passando 
pela capacidade do Museu Nacional Ferroviário em 
colocar o mesmo sobre carris, percorrendo parte do 
país desde o Minho à Beira Baixa, passando pelo 
Alentejo até chegar ao Algarve, mostrando assim 
um pouco do que a Fundação do MNF tem feito 
em termos de valorização do património ferroviário 
nacional.

No entanto, e não querendo de modo algum 
desvalorizar o fantástico trabalho feito em redor do 
Comboio “Presidencial”, a viagem ao Algarve não 
pode deixar de ser alvo de análise sobre alguns 
pontos negativos, que levaram de algum modo 

a que alguma desilusão se sentisse em todos 
aqueles que, de um modo ou de outro, demonstram 
interesse e curiosidade pela temática ferroviária e 
não tiveram a possibilidade de visitar ou contemplar 
a passagem do mesmo.

A viagem entre a cidade de Faro e de Vila 
Real de Santo António ocorreu praticamente de 
madrugada, tendo o comboio saído de Faro por 
volta das 06h21, altura em que o sol mal havia  
nascido, num horário completamente diferente dos 
que o comboio tinha efectuado nas outras viagens 
pelo resto do país, o que desde logo impossibilitou 
que mais gente pudesse assistir à passagem do 
mesmo pelo sotavento algarvio, e que muito mais 
entusiastas pudessem fotografar a viagem, porque 
também esses têm interesse na circulação de 

Pedro André

22



© Pedro André

material histórico, e são esses que normalmente 
melhor documentam os passeios do “Presidencial” 
nas jornadas que efectua pelo país.

De realçar também o facto de apenas a viagem 
de regresso entre Vila Real de Santo e Faro 
ter sido devidamente publicitada, perdendo-se 
sem qualquer razão aparente o aproveitamento 
da viagem de ida como meio de promoção do 
“Presidencial” que poderia ter sido feita num horário 
mais tardio. 

A paragem de duas horas na estação de Vila 
Real de Santo António também se quedou por 
uma enorme desilusão, já que não houve o 
devido interesse de abrir a composição a visitas 
ao público em geral, o que com o devido respeito 
pela organização, deveria ter sido feito. Ter o 
comboio parado naquele local, e obrigar quem 
quisesse visitar o mesmo a deslocar se cerca de 
50 quilómetros até Faro é de uma enorme falta de 
bom senso. 

A exposição em Faro ocorreu como se sabe 
entre as 15h00 e as 17h00, num horário que não 

foi de modo nenhum o mais apropriado, tendo em 
consideração que nem todos se podiam dar ao 
luxo de prescindir de horas de trabalho para visitar 
a composição. Com o comboio parado em Faro 
desde as 11h28, teria sido de bom senso abrir o 
mesmo às visitas durante o período de almoço, ou 
quem sabe prolongar as visitas ao mesmo para 
além das 19h00, permitido assim que muitas mais 
pessoas pudessem ter a possibilidade de fazer as 
visitas às diversas carruagens do presidencial. Por 
exemplo, as visitas em Grândola decorreram entre 
as 14h00 e as 16h00 num horário mais aprasível 
para quem trabalha. 

É um facto que as limitações orçamentais, os 
custos envolvidos e a logistica que uma viagem 
destas acarreta leva a que não seja por vezes 
possivel fazer mais e melhor, mas o Algarve 
enquanto ponto turistico de excelência poderia ter 
tido um pouco mais de atenção por parte de todos 
aqueles que estiveram envolvidos na viagem ao 
sul do país, desde a Fundação até às autarquias 
envolvidas de modo a que o sucesso tivesse sido 
ainda maior.
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Apeadeiro de Vila Azedo em 
pleno ramal de Moura, em 
Junho de 2014

Pedro André

sPotting
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Em 2010, a rEFEr completou as 
obras na estação ferroviária da 
raquete, em Sines, após um 

ano de obras entregues à neopul, no va-
lor de cerca de 17 milhões de Euros.

Passados quatro anos, a raquete de 
Sines continua a ser um mero ponto de 
passagem dos diversos (e cada vez mais 
numerosos) comboios de mercadorias 
que diariamente ligam o porto de Sines 
e as indústrias sedeadas nas suas proxi-
midades com o resto do país.

Os objectivos que a total remodelação e ampliação 
desta estação tinham, têm de ser relembrados: promo-
ver a concentração das mercadorias com origem / des-
tino em Sines, e fazer circular comboios mais pesados 
e compridos entre a Raquete de Sines e, pelo menos, 
o Poceirão, ajudando assim a diminuir a saturação na 
Linha do Sul.

Esta etapa, que faz parte do projecto Sines – Ma-
drid, concretizou-se de forma bastante rápida (já o resto 
do projecto, continua em banho-maria), mas tarda em 
operacionalizar-se, e em 2014 o ponto de situação é per-
tinente.

Tendo em conta que a Linha de Sines não permi-
te mais do que 1300 toneladas a comboios equipados 
com engates de tensor normais (o limite da resistência 
de engates, tendo em conta as rampas e curvas de raio 
reduzido presentes no traçado), tornava-se desde logo 
claro que concentrar mercadorias e aumentar o tama-

Raquete de SineS
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nho dos comboios rapidamente es-
barraria nesta limitação – muitos dos 
comboios operados já na altura avi-
zinhavam as 1100 toneladas, muito 
perto portanto do limite total. Reduzir 
circulações aumentando o tamanho 

dos comboios tinha, por isso, um po-
tencial limitado.

Paradoxalmente, a CP Carga até 
investiu desde essa altura no reforço 
dos engates de tensor, permitindo 
até 60% mais carga, porque mais 

resistentes, do que os engates ditos 
normais. Actualmente, todas as lo-
comotivas 4700 e 5600, bem como 
os vagões Uaoos afectos ao carvão 
Sines – Pego e os vagões de trans-
porte de contentores colocados em 

serviço a partir de 2007/2008, es-
tão equipados com estes engates 
que, na Linha de Sines, permitem 
a formação de comboios até 2100 
toneladas.

A restante operação continua 
equipada	de	forma	deficiente	para	
os objectivos que a Raquete de Si-
nes tinha. Mas não é o único factor 
limitativo. A maior parte dos com-
boios que circulam na Linha de Si-
nes, são comboios de contentores 
Sines – Bobadela, boa parte deles 
com mais de 400 metros de com-
primento, a que correspondem 
apenas 1000-1100 toneladas. O 
que equivale dizer que, num es-
forço de poupança de canais, os 
comboios resultantes deveriam 
aproximar-se das 2000 toneladas 
(para	um	aproveitamento	eficiente	
da tracção múltipla necessária), 
mas com comprimentos a passar, 
certamente, os 700 ou mesmo 800 
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metros, factor limitativo ou mesmo 
impeditivo de circulação na rede fer-
roviária – existem desvios apenas 
até 750 metros, e são muito raros 
ainda.

Desde o início, existe um desfa-
samento claro entre os objectivos da 
nova estação da Raquete de Sines, 
e a realidade operacional existente 
ou em perspectiva. E esta situação 
não melhora se pensarmos que a 
obra faz parte do projecto Sines 
– Madrid, e que contempla nome-
adamente uma nova linha Sines – 
Grândola, que resolve o maior es-
trangulamento que a Raquete devia 
permitir ultrapassar – a saturação da 
Linha do Sul.

Com efeito, a nova linha permitirá 
duas coisas:

•	 Um	 aumento	 até	 50%	 da	
tonelagem dos comboios, usando 
a mesma tracção que nos dias de 
hoje, por não ter rampas tão inclina-
das nem curvas de raio tão reduzido. 
Uma 4700 poderá rebocar cerca de 
1600 toneladas entre Sines e o Po-
ceirão, contra 1100 hoje em dia;

•	 Capacidade	de	escoamento	
de comboios entre Sines e Poceirão 
aumentada em mais de 100%, evi-
tando o troço da Linha do Sul Grân-
dola – Ermidas, muito limitado em 
capacidade e com rampas também 
elas importantes.

Ora, a concretização desta etapa, 

que faz parte do mesmo grande pro-
jecto que a Raquete de Sines, torna 
inútil a própria Raquete de Sines. 
Poder-se-á ver alguma utilidade na 
viabilização de pequenos tráfegos 
com origem ou destino em Sines, 
não rentáveis se existirem sozinhos 
mas viáveis se adicionados a algum 
outro tráfego mais importante e já 
existente. É um argumento válido, 
mas com indústrias tão pesadas 
e um porto em crescimento, serão 
perspetiváveis tráfegos ferroviários 
de	 dimensão	 pequena	 o	 suficiente	
para serem adicionados a outros 
existentes e ainda assim grandes o 
suficiente	 para	 compensar	 o	 modo	
ferroviário?

Das 9 vias previstas em projecto, 
a Raquete apenas tem 4. Apenas 
uma é consistentemente utilizada, 
pelos comboios com destino ao 
Porto de Sines e ao Terminal XXI, e 
uma segunda serve habitualmente 
como encaminhadora para o ramal 
da Petrogal. As outras, destinadas a 
cruzamentos, têm pouca utilização. 
A estação, demasiado próxima dos 
terminais, não é assim tão pertinente 
para aumentar o débito das circula-
ções, que se confrontam depois com 
um longo e acidentado percurso até 
São Bartolomeu da Serra, o ponto 
intermédio de cruzamento na Linha 
de Sines.

A REFER parece ter-se apercebi-

do da inutilidade do projecto a meio, 
abortando então 5 das 9 linhas pre-
vistas (para as quais as terraplana-
gens foram feitas, e bem visíveis no 
local). Não estamos a falar de um 
investimento de números escanda-
losos e não é certamente esta obra 
uma das que deve obrigatoriamente 
figurar	num	qualquer	manual	de	más	
práticas exemplares de obras públi-
cas,	mas	é	indisfarçável	o	fiasco.

A industrialização de Sines pode-
rá futuramente trazer mais ramais a 
entroncar nesta estação, que poderá 
comportar-se mais como estação de 
bifurcação do que como estação de 
concentração.	 Para	 este	 fim,	 tendo	
em conta o tráfego actual e o poten-
cial, não lhe auguro grande futuro. 
Os grandes objectivos que pretendia 
alcançar, são na realidade apenas 
alcançáveis com a resolução dos 
grandes problemas da acessibilida-
de ferroviária a Sines: a saturada 
inserção dos tráfegos de Sines na 
Linha do Sul, e a existência de um 
traçado ferroviário nada adaptado 
ao transporte de mercadorias, entre 
Grândola e a Raquete de Sines. Es-
sas sim, são as grandes variáveis à 
volta	das	quais	se	define	e	eventual-
mente se poderá aumentar a capa-
cidade e a competitividade do modo 
ferroviário no acesso a Sines.
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O dia 12 de Outubro 
foi o dia escolhido 
com antecedência 

para fazer esta viagem. O 
objectivo era fotografar e 
filmar a saída do Porto e 
da régua (rumo ao Tua) do 
comboio especial PTG 2013 
- Graham Memorial Tour - 
em homenagem a Graham 
Garnell. Além de registar 
também a viagem de 
regresso do PTG,  aproveitei  
a oportunidade para uma 
visita ao Corgo.

Cheguei a Campanhã pelas 
8h30 e vi que a composição do 
PTG já se encontrava na linha 3; e que a locomotiva 
titular, a 1424, já se preparava para fazer a manobra 
de inversão. Na linha 6 encontrava-se ainda um 
Camello à espera de rumar a Porto São Bento. 
Aproveitei	 assim	 para	 tirar	 algumas	 fotografias	 à	
composição	do	PTG	e	filmar	a	sua	partida	rumo	à	
Régua.

De seguida fui comprar o bilhete de ida; e, 
entretanto, só me restou esperar pela hora de 
chegada do IR 863. Embarquei e a viagem corria 
normalmente,	quando	a	certa	altura	fizemos	uma	
paragem extraordinária no Juncal, onde passado 
algum tempo o chefe de estação nos informou que 
havia um comboio avariado em Mosteirô, estação 
que se encontrava desguarnecida - e que o socorro 
viria de Contumil. 

 Nós, passageiros, julgávamos que se trataria 
de outra automotora. Entretanto, eu e mais alguns 
passageiros aproveitámos para fazer mais umas 
fotografias	 e	 amigos	 de	 ocasião.	 Passado	 algum	
tempo	 tivemos	finalmente	ordem	de	partida	 rumo	
à	Régua.	Em	Mosteirô	vimos	que	afinal	era	o	PTG	
que se encontrava imobilizado e não um Camello. 

Seguimos o resto da viagem até à Régua, não 
existindo mais nenhum incidente a registar. A 
chegada à Régua foi apenas às 12h35 em vez das 
11h15 como previsto. Mal desci do IR apareceram 
as vendedoras dos famosos rebuçados da Régua.

O segundo objectivo do dia, o PTG a partir 
para o Tua, estava assim adiado. Mas após ter 
pedido autorização a um funcionário da Refer 
para	saber	se	podia	tirar	algumas	fotografias	(e	ter	
obtido uma resposta positiva), lá comecei a minha 
jornada	fotográfica.	O	material	era	diverso:	desde	a	
motora-piloto 9710, passando por três locomotivas 
a vapor (E214, E208 e E210), umas dresines de 
via larga, alguns vagões, uma carruagem de via 
estreita, e ainda alguns outros pormenores que iam 
aparecendo.

Após algumas voltas, aproximei-me do local 
onde está o comboio histórico de via estreita, 
constituído pela locomotiva 9004 junto da E214 
e por três carruagens, que do lado da estação 
estavam limpas, mas do lado oposto estavam 
grafitadas.	Apesar	de	eu	achar	que	este	material	
poderia estar guardado noutro lugar, isso é outra 

...até à régua! Texto e fotografia: Paulo Costa

subindo o douro...
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história. 
Para ir ao Corgo, 

perguntei a um funcionário 
da Refer como lá poderia 
chegar, ao que ele me 
respondeu que poderia 
ir pela ponte ferroviária. 
Perguntei se não haveria 
algum problema em 
ir por esse trajecto; e 
após pensar um pouco, 
aconselhou apenas a ter 
cuidado, já que vinha uma 
circulação a caminho. 
Agradeci a indicação e 
meti-me ao caminho.

Após atravessar a 
referida ponte, de onde se 
tem uma vista agradável, 
chego ao Corgo onde 
procuro um lugar para 
me sentar e comer algo. Logo depois volto às 
fotografias	 ao	 que	 resta	 naquele	 lugar,	 bem	
conservado, a meu ver, e do qual ninguém diria 
que está sem utilização há vários anos. Enquanto 
fotografava por ali, ouvi uma buzina ao longe… era 
o	PTG,	que	finalmente	estava	a	caminho!	

Este passou e após o devido registo, voltei a 
fazer o caminho inverso, rumo à estação da Régua, 
onde fui comprar o bilhete para o IR de regresso; e, 
como é óbvio, colhi alguns 
rebuçados da Régua. 
Pouco depois, fomos 
informados de que o IR 
estava com um atraso 
razoável. Aconselharam-
nos assim a seguir no 
Regional	 para	 Penafiel,	
cuja composição estava já 
a chegar. Mais um pouco, 
e lá surge uma tripla de 
Camellos. Um deles foi 
separado da restante 
composição e seguiu para 
a respectiva linha para 
realizar o Regional, que 
viria já a sair atrasado. 
Durante a viagem, o 
revisor informou que o 
comboio seria suprimido 

entre	Caíde	e	Penafiel,	tendo	os	passageiros	que	
trocar em Caíde para um suburbano rumo ao Porto.

Apesar dos incidentes de percurso a viagem foi 
interessante e recomendo-a a qualquer pessoa que 
goste de viajar, apreciando as bonitas paisagens 
que o Douro oferece. Na minha opinião, por muitas 
viagens que se faça no Douro, haverá sempre algo 
diferente que nos vai captar a atenção.



Locomotivas 333.327 e 
333.307 com um comboio de 
madeira de San Juan de nieva 
para Leon Classification, 
Busdongo em Junho de 2014

Pedro Mêda
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Linha do Puerto de 
Pajares

Uma simples pesquisa na Internet 
permite-nos recuar a 1884, quando 
foi aberta a ligação pelo Puerto de 

Pajares, a 15 de Agosto. A imensa cordilheira 
cantábrica tinha sido vencida por uma linha 
de caminhos-de-ferro ziguezagueando pela 
imensa montanha, a poucos quilómetros dos 
famosos e imponentes Picos da Europa.

Era o início de uma história com 130 anos, 
marcada por desafios imensos: de manutenção 
do itinerário, de aumento da capacidade de 
transporte, de tracção, sobretudo no meio 
das constantes intempéries que os comboios 
enfrentam.

A atracção por uma linha destas é um 
clássico no trainspotting mundial. Comboios 
com tracção reforçada, habitualmente pelas 
mais imponentes locomotivas dos parques de 
material motor locais, curvas e contra-curvas 
por paisagens inóspitas, longe dos grandes 
centros urbanos. Seja para fotografias 
imponentes ou para demorados vídeos 
de comboios a serpentear as imponentes 
encostas, a linha do Puerto de Pajares é um 
dos clássicos europeus, numa tabela onde 
constam outras subidas míticas como o 
Gottardo, ou Lotschberg, a Maurienne, entre 
outras.

Descrição da Linha

Electrificada	há	90	anos,	esta	foi	a	primeira	linha	
espanhola	electrificada	a	3000V,	depois	de	vá-

rias	electrificações	a	1500V,	cuja	conversão	só	ocorre-
ria já na segunda metade do século XX.

João Cunha

www.telecable.es

Traçado da rampa de Pajares, para a direita as Astúrias
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Na actualidade, a linha está es-
tabelecida em via dupla entre Gijón 
e Pola de Lena, na base da rampa. 
Daí para a frente, e até La Robla, já 
do lado de Léon, a linha está esta-
belecida em via única, e conta como 
estações activas para cruzamentos 
Campomanes, Puente de Los Fier-
ros, Malvedo, Linares-Congostinas, 
Navidiello, Busdongo, Villamanin, 
Santa Lucia e La Pola de Gordon.

Entre Pola de Lena e La Coberto-
ria, antiga estação e triagem a meio 
caminho entre a primeira estação e 
Campomanes, a rampa típica é de 
19mm/metro, que soma ao declive 
real a conversão para declive da re-
sistência ao avanço motivado pelas 
curvas de reduzido raio que existem. 
De La Cobertoria para Busdongo, a 
rampa sobe para inclementes 23mm/
metro, inclinação mantida por isso ao 
longo de quase 50 quilómetros, onde 
a linha sobe praticamente 900 me-
tros de altitude, dos 354 metros para 
os 1242.

Do lado de León, a rampa típica 
máxima é de 17 mm/metro, entre 
Santa Lucia e Busdongo, e entre 9 
e 14 no restante traçado. Importa 
destacar que no sentido León – Gi-
jón, existe ainda assim uma rampa 
de 22 mm/metro, entre Busdongo e 
Pajares, mais propriamente até meio 
do túnel de La Perruca, entre as duas 
estações, ponto culminante da linha 
a cerca de 1300 metros de altitude.

Devido à extensão dos resguar-
dos existentes, o comprimento má-
ximo dos comboios de mercadorias 
é habitualmente limitado a 450 me-
tros, podendo com autorização es-
pecial ser admitido um comprimento 
até 550 metros, situação no entanto 
bastante rara tendo em conta as limi-
tações de carga rebocada que existe 
decorrente das rampas.

A velocidade máxima entre Pola 
de Lena e La Robla é de 105 km/h, 
e esta apenas para os comboios Tal-
go, como os S-130 que asseguram 
os serviços Alvia, sendo o limite mais Estação de Congostinas, na zona mais arborizada da subida

Estação de Malvedo coberta por uma misteriosa névoa, aguardando pela 
passagem dos muitos comboios que sofrem pela rampa acima

Estação de Puente de Los Fierros, com dois comboios de mercadorias. 
O carvoeiro, em fundo, prepara-se para a grande subida após o cruzamento

João Cunha

João Cunha

João Cunha
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habitual para as restantes circula-
ções de 75 a 85 km/h, o que permite 
também uma indicação bastante cla-
ra sobre a sinuosidade do traçado.

No esquema retirado do site 
“Grupo de TrabajosFerroviarios” -  
https://www.telecable.es/personales/
alfredov/nortePajConst.html), pode 
ver-se quão incrível é este traçado 
ferroviário, com as suas inúmeras 
ferraduras e passagens entre dife-
rentes montes, até completar a sua 
ascensão para Busdongo.

Tendo em conta a pujança econó-
mica das Astúrias e o plano ferroviá-
rio que Espanha colocou em marcha 
há cerca de quinze anos, foi decidido 
eliminar o constrangimento que esta 
linha representa para a competitivi-
dade do modo ferroviário e, de forma 
mais alargada, à competitividade da 
própria região, construindo uma va-
riante com traçado quase rectilíneo e 
furando as montanhas praticamente 
pela sua base. Esta variante, prepa-
rada para comboios de passageiros 
até 250 km/h e moderando a rampa 
para 17 mm/metro como máximo, 
permitirá no futuro não só aumentar 
a capacidade das ligações com as 
Astúrias, como diminuir os elevados 
encargos com a operação e manu-
tenção dos serviços ferroviários ac-
tuais.

Com obra no terreno há mais de 
7	anos,	a	Variante	está	longe	de	ficar	
concluída, pois o maior túnel do seu 
percurso, o de Pajares com 24,6 km 
de extensão, enfrenta sérios proble-
mas	de	infiltrações	de	água,	pois	pelo	
caminho a obra perfurou mais de 60 
aquíferos, que mataram inclusiva-
mente gado à superfície pelo desvio 
dos cursos de água. Sem solução 
definitiva,	a	obra	vai	avançando	a	um	
ritmo extremamente lento. A variante 
permitirá passar o tempo de viagem 
de 60 minutos para o comboio mais 
rápido, para apenas 15 minutos, no 
percurso Pola de Lena – La Robla, 
encurtando pelo caminho esta via-
gem em mais de 30 quilómetros.

Onde tudo começa, Astúrias, a 251.003 caminhando em direcção à rampa de 
Pajares, Vilabona de Astúrias, Junho de 2014

Busdongo, ponto de chegada dos siderúrgicos curtos, onde as 251 aguardam as 
marchas em vazio rumo a Lugo de Llanera, o seu depósito, nas Asturias

Fotografada a partir de um dos frescos túneis de navidiello, a 251-022 com um 
bobineiro Trasona - Miranda de Ebro

Pedro Mêda

João Cunha

João Cunha



Enquanto	 essa	 obra	 não	 fica	
concluída – os mais recentes de-
senvolvimentos apontam para uma 
conclusão em via única, deixando a 
via actual para escoar o tráfego que 
não seja albergado pela variante – a 
rampa de Pajares continua a exibir-
-se em todo o seu esplendor, ao sa-
bor de um tráfego de passageiros re-
vigorado e que inclui ligações entre 

as Astúrias, Madrid, Cádiz, Barce-
lona e Valência, e de um tráfego de 
mercadorias muito intenso, sobretu-
do motivado pela intensa actividade 
industrial asturiana, com particular 
enfoque nos tráfegos siderúrgicos 
promovidos pelas fábricas da Arcelor 
Mittal de Avilés e Gijón.

E é entre os comboios de merca-

dorias que se encontram os maiores 
motivos de interesse para os entu-
siastas. As famosas 251, de fabrico 
Mitsubishi com invulgar concepção 
de três bogies de dois eixos, exis-
tente em Espanha apenas nas lo-
comotivas da série 7800, reinam 
praticamente sem concorrência nos 
tráfegos pesados da linha, deixando 
para as mais pequenas 269 tráfegos 
menos frequentes (cereais e leite, 
essencialmente), e para as recen-
tes 253 tráfegos mais leves, como o 
transporte de automóveis.

Para referência, no percurso 
mais duro, uma 251 pode rebocar 
1010 toneladas, ao passo que uma 
269 por exemplo se queda pelas 660 
e as 253, apesar de mais potentes, 
pelas 860 toneladas. Ainda assim, 
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Em plena rampa, e num dos spots mais 
conhecidos, a 289.104 lidera um Siderúrgico 
Trasona - Irun, Casorvida em Junho de 2014

© Pedro Mêda

A caminho das Astúrias, vemos 
um madeireiro León - San Juan de 
Nieva encostado em Campomanes, 
para cruzamento com um 
suburbano, Junho de 2014
© João Cunha
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substancialmente mais do 
que as curtas 720 tonela-
das das 252, o equivalente 
espanhol das portuguesas 
5600.

Não é por isso de es-
pantar que, apesar da ac-
tividade industrial pesada 
das Astúrias, os comboios 
de mercadorias sejam es-
pantosos de observar mas 
não pelo seu comprimento. 
Os comboios de bobines de 
aço regra geral sobem com 
composições curtas, de 11 
a 12 vagões carregados, 
esperando depois em Bus-
dongo por uma segunda 
composição igual, sendo aí 
reunidos antes de seguirem 
rumo ao Mediterrâneo, que 
absorve a maioria deste tráfego.

Além do intenso tráfego siderúrgi-
co, com destinos tão variados como 
Irún, Miranda de Ebro e até Alfare-
los, cá por Portugal, a linha alberga 
um intenso tráfego de carvão. Renfe 
e Comsa  partilham as despesas do 
tráfego de carvão Gijón (Aboño) – 
Ponferrada, e a Renfe assegura ain-
da tráfegos de carvão com destino a 
La Robla.

A estes, somam-se tráfegos de 
automóveis com destino ao Porto de 
Gijón, e movimentos de cereais en-
tre o porto de Gijón e Arévalo, perto 
de Ávila, comboio habitualmente tra-
cionado por uma unidade múltipla de 
locomotivas 269, embora não seja 
raro ser visto com as locomotivas 
251.

Pontualmente existem também 
tráfegos de cinzas e clínquer prove-
nientes das centrais e cimenteiras 
de Soto de Rey e Tudela de Veguin, 
para além de um fantástico comboio 
semanal de transporte de contento-
res carregados de leite entre as As-
túrias (mais propriamente, Viella) e 
Sevilha. É um dos tráfegos obrigató-
rios desta linha. Há ainda um tráfego 
de madeira entre San Juan de Nieva 

e León.

Praticamente todos os comboios 
da linha estão atribuídos às 251, sé-
rie de 30 unidades entretanto ampu-
tada de duas unidades (001 e 009), 
envolvidas em graves incidentes 
(um incêndio e um grave choque de 
comboios).

A maior novidade na linha é a 
presença das locomotivas tandem 
289.1, que desde o início do ano 
asseguram o Trasona – Irún, e são 
as únicas a aventurar-se no meio do 
quase monopólio das 251 nos tráfe-
gos siderúrgicos. Para quem ainda 
quiser matar saudades das 269, em 
lento desaparecimento de há alguns 
anos a esta parte, a maior probabili-
dade de as encontrar centra-se nos 
tráfegos de cereais e de leite, ao 
passo que as 253 habitualmente só 
estão garantidas nos comboios de 
automóveis, com episódicas passa-
gens pelos comboios de leite e side-
rúrgicos.

A variedade de comboios, a 
quantidade de circulações, as pai-
sagens variando entre imponentes 
vales rochosos e apertados bosques 
húmidos, a neve no inverno ou a óp-
tima exposição solar no Verão, são 

atributos que tornam obrigatória a 
experiência de passear, explorar, 
fotografar	 e	 filmar	 comboios	 nesta	
linha.

As estações

Segue-se uma breve descri-
ção das estações deste per-

curso, com enfoque nas estações 
mais	 significativas	 da	 ascensão	 do	
Puerto de Pajares.

Pola de Lena

A estação onde verdadeiramente 
começa o trabalho mais árduo para 
as locomotivas e automotoras. Si-
tua-se ao PK 108, e é nesta estação 
que terminam quase todos os com-
boios da linha de suburbanos C1, 
com destino a Gijón. Quase, porque 
9 comboios são originários ou desti-
nam-se a Puente de los Fierros, al-
guns quilómetros mais para Sul.

Até à abertura da rampa de Paja-
res, era o mais a Sul que um passa-
geiro podia ir de comboio, partindo 
da costa de Gijón e Avilés.
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Mais acima, em Navidiello, vemos 
um carvoeiro Aboño - Ponferrada, 

liderado pela 251.011
© Ricardo Ferreira



Linha do norte na Aguda

Pedro Mêda
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A estação possui 6 vias de pas-
sagem, e está a 324 metros de al-
titude… praticamente 1000 metros 
abaixo do ponto mais alto da rampa 
que aí se inicia!

Campomanes

Situada ao quilómetro 102.2, esta 
estação encontra-se já em terreno 
bastante difícil. É o primeiro patamar 
na ascensão contínua a 23mm/m até 
Busdongo, e estando equipada com 
três vias de circulação é extrema-
mente importante para a regulação 
do tráfego existente na rampa.

Está a 393 metros de altitude, 
e é a primeira estação de onde se 
vislumbram os montes que a linha 
sobe em direcção a León. A sua pas-
sagem faz-se a velocidade reduzida, 
a cerca de 80 km/h, em virtude das 
curvas de pequeno raio existentes 
sobretudo na entrada Sul da esta-
ção.

Entre esta estação e a estação 

de Pola de Lena encontra-se uma 
outra antiga estação, de edifício mo-
numental, La Cobertoria, que vale a 
pena visitar.

Puente de los Fierros

É um dos locais míticos da linha. 
Ao PK 95.9, esta estação eleva-se já 
a 507 metros de altitude – em pouco 
mais de 6 quilómetros desde Cam-
pomanes, a linha supera mais de 
100 metros de altitude. É esta esta-
ção que antecede a primeira “ferra-
dura” da complicadíssima ascensão 
a Pajares.

Esta é a estação terminal da linha 
C1 da rede suburbana das Astúrias, 
onde chegam e partem nove com-
boios diários em direcção a Gijón.

É um local místico. Erguida num 
estreitíssimo vale, com 3 vias de 
circulação bastante longas e onde 
é frequente os comboios de mer-
cadorias aguardarem durante 
largos minutos canal livre para 
atacarem o resto da subida, a es-

tação de Puente de los Fierros é um 
daqueles locais que pode ajudar a 
formar entusiastas pelo caminho-de-
-ferro.

Avistar um pesado comboio de 
mercadorias apontado à subida, pa-
rado ao sinal de saída da estação, é 
uma das imagens de marca do per-
curso e é também um transmissor 
de respeito, tamanha a proeza que 
o comboio tem pela frente uma vez 
deixada para trás esta estação. Logo 
após a estação, os comboios entram 
num túnel em ferradura, com uma 
curva bastante apertada e inclinação 
de 20 por mil, que os leva às proximi-
dades de Casorvida.

Malvedo

Uma estação típica da subida do 
Puerto de Pajares. Está ao PK 88 e 

Estação de Busdongo, ponto de 
descanso para a 251.010, que superou 

mais de 1200 metros até aqui desde 
Trasona, Junho de 2014    

© Pedro Mêda
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a 655 metros de altitude. É provavel-
mente a mais desafogada das esta-
ções da rampa, mas ainda assim foi 
necessário recorrer a túneis adicio-
nais para aumentar o comprimento 
das vias de cruzamento – que são 
três.

Nesta estação, é possível avistar, 
num patamar superior, mais um tro-
ço da linha, já em direcção à estação 
seguinte (Linares), após a passa-
gem da linha em mais uma ferradura 
de 180 graus situada a nascente. Do 
lado poente, a estação é limitada por 
uma bonita ponte em arco de alve-
naria.

Ao todo, são cerca de 700 me-
tros úteis nas vias de cruzamento, 
muito utilizados durante o dia. São 
praticamente oito quilómetros des-
de Puente de los Fierros, o trajecto 
desde essa estação pode chegar a 
demorar 15 minutos para os com-
boios de mercadorias mais pesados, 
colocando	 naturais	 dificuldades	 à	
regulação de tráfego, e fazendo de 
Malvedo uma estação quase obriga-
tória para compatibilizar circulações 
de sentidos opostos.

Com acesso bastante fácil a par-
tir de Casorvida, esta é uma daque-
las estações onde facilmente nos 
imaginamos a passar um dia inteiro, 
de máquina em punho, admirando 
os esforços da tecnologia humana 
para superar as maiores barreiras 
naturais.

É uma boa oportunidade para 
conhecer a simpática aldeia de Ca-
sorvida e fazer um passeio a pé pe-
las encostas de luxuriantes bosques 
que nos autorizam o acesso a esta 
estação.

Linares-Congostinas

Ao PK 82,3 e já a 769 metros de 
altitude, Linares é uma estação em 
curva muito apertada que antecede 
um dos maiores túneis do percur-
so (o 3º maior, com 1170 metros de 
comprimento), no qual a linha volta a 

descrever praticamente 180 graus.

Com apenas duas vias, é a esta-
ção de menor capacidade da rampa. 
O acesso é fácil, por Congostinas, 
localidade de onde se pode observar 
a rampa em dois patamares distin-
tos. É um local de grande especta-
cularidade e onde o som das loco-
motivas com dois redutores, como o 
caso	das	251,	ecoa	e	se	amplifica	à	
medida dos 2% de inclinação a que 
se somam as resistências ao avanço 
pela presença de curvas de reduzido 
raio.

navidiello – Parana

Logo a seguir à estação que par-

tilha o nome com o da rampa (Pa-
jares), Navidiello é possivelmente o 
local mais misterioso e inspirador. 
No meio de inúmeras curvas de 180 
graus que levam a linha pelos mais 
inóspitos locais da cordilheira can-
tábrica, ergue-se esta estação de 
características singulares. A Norte 
inicia-se em túnel, e tem um outro 
precisamente a meio da estação. A 
Sul, o regresso à via única faz-se na 
boca de um novo túnel.

É o ponto mais remoto da subida, 

Depois de ter superado Pajares, a 
251.012 desce com o cinzas Soto 
de Rey - Mataporquera, Villanova 

de la Tercia em Junho de 2014   
© Pedro Mêda
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onde o sofrimento dos comboios pode ser sentido por 
todos quantos queiram estar num local assim tão má-
gico: o acesso de carro é impossível, e é necessário 
caminhar mais de 3 quilómetros que incluem rampas 
de 30% de inclinação, por locais sem qualquer sombra 
e apenas com vegetação rasteira, útil para alguns ani-
mais que de vez em quando ali acodem para pastar.

Não é exagero dizer que é preciso planear e aguen-
tar cerca de 45 minutos a pé desde o ponto onde se 
deixa o automóvel, perto de San Andrés, e a estação. 
Comida	e	hidratação	são	fundamentais,	pois	o	desafio	
físico é importante.

A	estação	apenas	se	avista	no	final	da	subida,	de	
tão inclinada que ela é. O velho hotel Paris, desactiva-
do há décadas, jaz decadente na extremidade Norte 
da estação, ele que durante muitos anos foi o abrigo 
de centenas de trabalhadores que asseguraram con-
dições de exploração deste mítico traçado.
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Siderúrgicos e mais 
siderúrgicos, Renfe 251, 

imagem de marca de Pajares!

© Pedro Mêda

Mas nem tudo é comboio de 
mercadorias, por estas paisagens 
inóspitas desfilam também comboios 
de passageiros, como estes Alvias 
S-130 aptos a 250 km/h. 
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A 958 metros de altitude e no PK 
72.2, a imponência da paisagem cir-
cundante faz-nos suster a respira-
ção. A mãe natureza mostra-se incle-
mente e indiferente às necessidades 
de mobilidade dos seres humanos. 
Não facilita a subida dos comboios 
e barra de forma muito substancial o 
acesso a todos quantos se queiram 
ali deslocar para ver as circulações.

Apesar do esforço enorme que é 
necessário fazer para se atingir este 
ponto, sobretudo se o calor ou a 
neve	se	fizerem	notar,	a	recompensa	
é notória – o mistério e imponência 
do local impõem-se como experi-
ência obrigatória, e as três vias da 
estação garantem amplitude para fo-
tografias	de	qualidade.

Pajares

Situada ao PK 62.7 e a 1157 me-
tros de altitude, este é o local mais 
mítico da linha, e um dos mais mís-
ticos da ferrovia europeia. Parcial-
mente em túnel, esta estação re-
presenta o início da última etapa da 
subida. O seu edifício de arquitectu-
ra singular possui uma verdadeira 
varanda sobre o imenso e profundo 
vale do rio Pajares, de onde se avis-
tam os picos da Europa e a estação 
de ski de Valgrande.

Habitualmente muito ventoso, 
este local mistura sensações de 
grande leveza e até algum roman-
tismo com a dureza e a inclemência 
destas altíssimas montanhas. Tanto 
a jusante como a montante, existem 
vários	túneis	artificiais	para	limitar	os	
desgastes causados pelas frequen-
tes intempéries que condicionam a 
circulação.

A singular sensação do majesto-
so corre com o vento. A cada alte-
ração da sinalização da estação a 
respiração suspende-se até se per-
ceber qual o momento singular pres-
tes a acontecer. Os cruzamentos e 
ultrapassagens são aqui frequentes. 

As rainhas da rampa, as 251, apro-
veitam muitas vezes este patamar 
para se restabelecerem antes dos 
quilómetros	finais	da	subida.

Infelizmente o edifício está muito 
danificado.	 Não	 só	 porque	 o	 aces-
so é razoável a partir da aldeia de 
Pajares, mas também porque as 
condições meteorológicas são fre-
quentemente extremas. Não faltam 
vestígios das onerosas operações 

de manutenção da via e catenária, 
cujos elementos têm desgastes não 
comparáveis aos que vemos nas 
vias portuguesas.

Mesmo que possa não ser o lo-
cal mais fotogénico quando se pre-
tende imortalizar os comboios que 
por ali passam, a visita à estação de 
Pajares é um imperativo para todos 
quantos queiram respirar um pouco 
da história e da mística da mais im-

Múltipla de 269, uma conquista recente das Astúrias. Neste caso 
as manas 015 e 008 (251.020 a reboque) à frente de um carrileiro 
Valladolid Campo Grande - Poago, Villamanin em Junho de 2014 

© Pedro Mêda

Um dos poucos Regionais que cá passam, neste caso um Gijón - 
Valladolid, Villamanin em Junho de 2014 © Pedro Mêda
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ponente subida da península ibérica.

Busdongo

Local sobejamente conhecido de 
todos os trainspotters que se des-
locam a esta linha, tantos são os 
fantásticos enquadramentos possí-
veis nos quilómetros imediatamente 
antes e após esta estação, que se 
encontra situada a 53,2 quilómetros 
de León e a 1242 metros de altitude, 

muito perto por isso do ponto mais 
alto da linha, no Túnel da Perruca 
(situado a Norte da estação), a 1270 
metros de altitude.

Com seis vias de serviço, esta 
estação permite à Renfe operar 
comboios de grande tonelagem em 
direcção ao Mediterrâneo, operan-
do-os entre Avilés e Busdongo em 
composições separadas devido aos 
limites de carga impostos pela du-

reza do traçado, e reunindo-os aqui 
antes da segunda etapa do respecti-
vo trajecto.

Guarnecida entre as 12h00 e as 
24h00, esta estação é também o 
ponto de partida de várias marchas 
de locomotivas isoladas, utilizadas 
nos reforços de tracção/comboios 
na rampa de Pajares, e que descem 
depois a Gijón ou Lugo de Llanera 
para novos serviços (e pontualmente 
também descem em direcção a León 
e Venta de Baños).

Existem	 vários	 túneis	 artificiais	
nas redondezas, e nesta estação 
inicia-se a longa e mais moderada 
descida até León, com as rampas 
máximas a baixarem dos 23mm/m 
para 12-15 mm/m, mas sobretudo 
com curvas mais abertas e por isso 
menos resistentes ao avanço.

Este local, sendo um ponto ne-
vrálgico para as circulações desta 
linha, é um ponto de paragem obri-
gatória.

Dicas para
 Trainspotters

É difícil resistir à paixão por 
esta linha. Sobretudo para 

quem prefere as sensações mais 
clássicas da electromecânica ou dos 
primeiros passos da electrónica de 
potência na tracção eléctrica, sendo 
esta linha o expoente máximo das 
251, hoje das locomotivas com mais 
história e tradição nos caminhos-de-
-ferro europeus.

O primeiro conselho, por es-
tranho que pareça, é olhar para as 
Astúrias como um todo. Em Oviedo, 
entroncam linhas de via métrica vin-
das de Ferrol e de Santander, onde 
há pesados comboios de mercado-
rias que vale a pena ser vistos. Entre 
as fábricas da Arcelor Mittal de Avi-
lés e Gijón, o caminho-de-ferro pri-

Como em grande parte dos percurso de montanha, a rampa de 
Pajares é todos anos afectada com neve. Um carvoeiro vazio La 
Robla - Aboño passa por Busdongo em Fevereiro de 2014
© João Cunha

A 251.005 com um bobineiro longo Trasona - Sagunto, que 
em Busdongo tomou vagões entretanto subidos por outra 
locomotiva. Villanueva de la Tercia
© Pedro Mêda
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251.016 à frente de um Siderúrgico Trasona - 
Sagunto, Villamanin em Junho de 2014

© Pedro Mêda
Siderúrgico Miranda de Ebro - Trasona com a 
251.017 à cabeça, Villamanin em Junho de 2014
© Ricardo Ferreira
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vado da empresa exibe-se em dez 
quilómetros de via num bonito vale 
verdejante, onde os comboios em 
tracção diesel se sucedem a cada 
dez minutos, 24 horas por dia, com 
produtos que vão do carvão, ao pe-
tcoke, barras de ferro e até a ferro 
fundido, transportado em imensos 
vagões de 250 t /cada, conhecidos 
como os torpedos.

Há ainda comboios de carvão em 
via métrica para Soto de Ribera, per-
to da rampa de Pajares, e do lado de 
La Robla é habitual circularem com-
boios de carvão entre esta estação e 
Guardo, na linha da FEVE.

Se o objectivo for exclusivamen-
te a linha ADIF de Pajares, então o 
melhor será dormir no Hostel Golpe-
jar, em Villamanin, situado a menos 
de 40 metros da linha férrea, e onde 
muitos dos quartos têm uma vista 
sobre a linha que constitui um dos 
melhores locais de todo o traçado 
para	 a	 fotografia	 ferroviária.	 Além	
das excelentes condições por um 
preço moderado, o hostel tem um 
ambiente familiar e de grande sim-

patia, onde as refeições valem 
bem a pena, sobretudo à noite 
e acompanhados pela passa-
gem de pesados comboios de 
mercadorias.

Para os mais pacientes e resis-
tentes, recomenda-se o aproveita-
mento de toda a luz solar, pois as 
passagens são quase ininterruptas, 
embora o tráfego de mercadorias 

do lado de León seja habitualmente 
mais reduzido até cerca das 13 ho-
ras.

É obrigatório algum espírito de 
aventura e sacrifício. Parte dos 
melhores locais encontram-se nas 

Uma locomotiva Bitrac com um serviço 
Comsa San Juan de Nieva - Ponferrada, 

carregado de carvão, Villamanin
© João Cunha

A 251.026 isolada em direcção a sul
© Ricardo Ferreira
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encostas, que podem ser bastante 
íngremes, e por vezes com acesso 
por automóvel muito difícil ou inexis-
tente. As estações entre Busdongo e 
Puente de Los Fierros têm acessos 
razoáveis, mas Navidiello, por exem-
plo, está a praticamente uma hora 
de distância do último local aconse-
lhado para chegar com au-
tomóvel, sobretudo se essa 
investida pela muito íngreme 
subida a pé for feita com con-
dições climatéricas adversas.

Para todos quantos que-
rem absorver o ambiente mui-
to particular e místico da linha, 
Pajares, Navidiello e Malvedo 
são pontos obrigatórios. Em 
Casorvida, por trás da igreja 
da pequena aldeia, existe um 
dos locais mais belos da su-
bida,	óptimo	em	final	de	tarde	
para comboios que subam de 
Gijón para Pajares.

Para observar o movimen-
to típico de Pajares mas ain-
da em terrenos relativamente 
planos das Astúrias, a reco-
mendação vai para a linha de 
Viella, via única que evita 
Oviedo e por onde passa todo 
o tráfego de mercadorias com 
destino ou originário de León.

E, como já foi referido Busdongo, 
o centro nevrálgico das operações 
ferroviárias. Guarnecida a partir do 
meio-dia, o pessoal ferroviário é re-
gra geral muito simpático e colabo-
rativo com quem vem de longe para 
imortalizar mais alguns momentos 

de locais tão especiais. Aproveito ali-
ás a ocasião para agradecer a genti-
leza das várias vezes que necessitei 
de alguma informação para rentabili-
zar as jornadas por Pajares.

Para quem quiser conhecer a li-
nha, o excelente blogue de José Luis 

Fernandez, ObjectivoPaja-
res (http://objetivopajares.
blogspot.pt) é uma referên-
cia obrigatória, misturando 
informações preciosas so-
bre bons locais e comboios 
da rampa, com excelentes 
textos históricos e docu-
mentais sobre a linha e a 
região envolvente. Um au-
têntico livro de excelência 
em formato blogue, e uma 
das principais referências 
consultadas que fez au-
mentar a chama por esta 
linha.

Numa revista chama-
da Trainspotter, podemos 
classificar	 o	 troço	 de	 Pa-
jares como uma linha com 
certificação	 de	 qualidade	
em matéria de trainspot-
ting.	 Ninguém	 fica	 desilu-
dido.

bitoLa ibériCa

Em Pajares faça chuva, 
calor ou neve, o hostel em 

Villamanin é sempre uma 
boa solução para se ver os 

comboios a passar!

© Ricardo Ferreira

Vista nocturna do hostel Golpejar. Uma 
251 passa ruidosamente perto, com um 
cerealeiro para Arévalo

© João Cunha



253.053 com o comboio do 
leite (La negrilla - Viella) 
prestes a entrar nas Astúrias, 
Vega de Gordon, Junho de 
2014

ricardo Ferreira
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Esta série de automotoras 
foram construídas nas 
oficinas	 de	 Santa	Apoló-

nia com o objectivo de reforçar os 
serviços de passageiros nas linhas 
de via estreita do norte do país. Fo-
ram construídas no total 8 unidades, 
existindo pequenas diferenças entre 
as 6 primeiras da série, que conta-
vam com o compartimento da casa 
de banho instalado no canto trasei-
ro, e as duas mais recentes da série, 
que tinham esse mesmo compar-
timento instalado sensivelmente a 
meio da automotora.

O motor era Chevrolet de 6 
cilindros e possibilitava 90 cv de 
potência. O depósito de combus-
tível	ficava	situado	sob	os	 lugares	
junto ao maquinista, bem como o 
seu motor; e na traseira existia um 
“anexo” onde seguia o tanque com 
água e o sifão que permitia o aque-
cimento por via do calor do escape.

Inicialmente foram distribuídas 
pelo Tâmega e Tua e, mais tarde, 
chegaram também às linhas de via 
métrica do grande Porto e Sabor. 
Mostraram-se pintadas na cor de 
vinho, e depois, na década de 60, 
em azul com faixa vermelha, faixa 

que seria removida em 1969/70.
Com o passar do anos e dos qui-

lómetros acumulados começaram a 
ser encostadas; a ME 8 foi a primei-
ra a sofrer esse destino no início da 
década de 70 do século passado e 
a última a circular foi a ME 4, na Li-
nha do Sabor, até meados de 1981, 
quando a linha encerrou ao tráfego 
de passageiros. 

A ME 5 circulou na década de 
70 na Linha de Guimarães e a partir 
de 1977 na Linha do Tâmega... e no 

Tâmega	acabou	por	 ficar	 preserva-
da, muito bem guardada na secção 
museológica de Arco de Baúlhe. 

Foi ela que recentemente nos 
surpreendeu, já que, após tantos 
anos encarcerada na secção mu-
seológica, foi colocada a funcionar, 
tendo percorrido algumas dezenas 
de metros na antiga estação de Arco 
de Baúlhe - uma iniciativa inédita que 
teve lugar no passado mês de Julho 
de 2014, cerca de 35 anos após o 
fim	do	serviço	comercial.

me 5 Pedro André

A ME 05 em movimento em Arco de Baúlhe em Julho de 2014

numeração uIC: 90 946 01 9005
numerações prévias: XEMf 1 - 8 e MEf 
1 - 8
Construtor: Oficinas de Lisboa Santa 
Apolónia
Data de construção: 1948
Comprimento: 8,670 m
Largura: 2.700 m
Altura: 2.920 m
Lotação: 11 [1ª classe] + 16 [3ª classe] 
+ 10 [em pé] (ME 1-6), 7 [1ª classe] + 21 
[3ª classe] + 10 [em pé] (ME 7-8)
Disposição dos rodados: 1A
Vel. Máxima: 80 km/h
Diâmetro dos rodados: 826 mm
Potência (ás rodas): 90 cv

Fontes: narrow Gauge railways of 
Portugal; Fórum Luso Carris; Fórum 
Portugal Ferroviário

Fotografia: Carlos Silva

PrinCiPais  CaraCteristiCas

 A ME 03 em Dezembro de 1982 na estação da Livração, fotografia de João Marques
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Ricardo Quinas
Passageiros

um 523 mais curto do que o habitual, ainda no início da sua viagem, Vila Franca de Xira, Junho de 2014Ricardo Quinas

interCidades 523
Lisboa santa aPoLónia - Porto CamPanhã

O Intercidades nº 523 é a segunda ligação 
deste serviço entre Lisboa Santa Apolónia e 
a estação do Porto Campanhã. Com partida 

da capital às 9:30, efectua serviço em Caxarias e Ovar, 
além das habituais paragens no Oriente, Vila Franca de 
Xira, Santarém, Entroncamento, Pombal, Coimbra-B, 
Aveiro, Espinho e Gaia, antes de dar entrada na principal 
estação da cidade invicta às 12h39. Pouco minutos de-
pois, a composição em vazio parte em vazio para Contu-
mil, para ser limpa e mais tarde cumprir o serviço nº 526.

O comboio nº 523 “nasceu” em 1991, ano em que a 
CP criou a 4ª ligação Intercidades entre Lisboa e o Porto, 
apenas 3 anos depois da criação da própria marca Inter-
cidades. Nessa altura, partia de Lisboa bastante mais 
tarde, pelas 20h25 e chegava pelas 23h50, e tinha um 
regime	de	paragens	significativamente	mais	reduzido.	A	
partida viria a ser antecipada para as 20 horas, antes do 
523 acabar no ano 2000, em detrimento do serviço Alfa 
Pendular iniciado um ano antes com os recém-chegados 
CPA. Contudo, logo em 2001 o comboio “ressuscita”, 
dessa vez, já com partida às 12h55 da capital. Apenas 
em 2007 o Intercidades nº 523 se tornaria tal como é na 
actualidade.

As primeiras 20 locomotivas da série 5600 (à ex-

cepção da 5613) asseguram em pleno a tracção deste 
serviço. A composição oscila normalmente entre as 5 e 
as 6 carruagens, por regra das unidades francesas Co-
Rail. Como curiosidade, esta ligação cumpre o trajecto 
de ponta a ponta a uma velocidade comercial de 106 
km/h e com 9 minutos de folga no total, à semelhança 
dos restantes comboios Intercidades a ligar Lisboa ao 
Porto.

O 523 possui uma hora pouco favorável na gene-
ralidade para ser fotografado. Exceptua-se, apenas na 
época do verão, o primeiro terço do trajecto e a zona en-
tre Alfarelos e Coimbra-B que apresentam luz favorável 
na maior parte dos locais.

Partida: 09h30
Chegada: 12h39
Tempo de percurso: 3h09
Distância percorrida: 336,1 km
Tipo de marcha: T-200
Tipo de locomotiva: CP 5600
regime de frequência: Diário
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A última da série, 2629, passando Valadares a toda a velocidade com o 523 para o Porto, Maio de 2006

João Cunha

A 5609 à frente do 523 aproxima-se da estação de Fátima, onde passará sem parar, Julho de 2013

João Cunha

Ricardo Quinas

Ricardo Quinas

O 523 à passagem pelo Carregado, Junho de 2014 A 2609 com o 523, saíndo do túnel de Albergaria, Março 2007
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De uma forma simples, 
o desenho de uma ma-

quete	 pode	 definir-se	 como	
a esquematização em papel 
ou em suporte informático da 
disposição das vias e dos ele-
mentos de decoração a incluir 
numa maquete antes da sua 
construção. 

Desenhar antecipadamen-
te uma maquete tem várias 
vantagens, pois permite com-
provar se a ideia pensada é 
possível	de	execução,	verificar	
se	o	espaço	disponível	é	sufi-
ciente e conhecer os materiais 
necessários para a construção 
com detalhe para que no mo-
mento	da	sua	compra	nada	fi-
que em falta.

Actualmente o desenho de 
uma maquete pode ser reali-
zado através da utilização de 

programas informáticos espe-
cíficos	para	a	tarefa,	existindo	
diversos programas no merca-
do para este efeito. Contudo, o 
desenho pode também ser feito 
à mão, livremente ou recorren-
do a ajudas à escala para ga-
rantir a exactidão nas medidas. 
A utilização de programas de 
desenho 2D e 3D tipo Autocad 
é também outra opção para 
desenho de uma maquete, 
mas é menos prática e está ao 
alcance de menos modelistas 
que as duas opções anterio-
res.

O desenho de uma maque-
te ferroviária deve ser iniciado 
pelo traçado das vias e pela 
definição	 dos	 layouts	 das	 es-
tações. Uma vez escolhida a 
disposição das vias pode-se 
escolher os elementos de de-
coração, desde os edifícios 

(residenciais e industriais) à 
vegetação e restantes ele-
mentos da natureza.

De forma a auxiliar as esta-
ções e o seu movimento, exis-
tem as triagens e os depósitos 
de locomotivas. Estas estrutu-
ras normalmente estão asso-
ciadas a alguma estação, não 
sendo normal a sua localiza-
ção afastada de uma estação.

Para evitar problemas e sur-
presas desagradáveis no mo-
mento da construção de uma 
maquete, o desenho do seu 
traçado da via e dos layouts 
das suas estações deve ser 
feito o mais rigoroso possível 
para que permita no momen-
to da sua construção tudo en-
caixar na perfeição e não ser 
preciso replanear as formas 
definidas.

Desenhar uma maquete

João Joaquim 

O desenho de uma maque-
te é um passo importante 

do seu planeamento, 
uma vez que permite antever o 

espaço a ocupar e os materiais  ne-
cessários, assim como conhecer e 

avaliar as restrições eventualmente 
impostas pelo espaço disponível.

Vários
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Desenhar livremente e à 
mão não é melhor opção para 
se conseguir rigor. Um dese-
nho livre pode ser um esboço 
daquilo que se pretende mas 
dificilmente	terá	rigor	para	ser	
um	 plano	 final	 com	 o	 qual	 o	
modelista se guiará para a 
construção da maquete.

Uma forma simples de tra-
zer rigor ao desenho livre e 
à mão é utilização de réguas 
com os formatos e dimensões 
das linhas (representadas à 
escala). Desta forma é possí-
vel a colocação das linhas no 
papel com o seu formato  e di-
mensões exactas, conseguin-
do saber-se com precisão os 
raios de curvatura que serão 

utilizados, assim como gara-
tindo a união correcta entre os 
diferentes troços da via. Em-
bora nos dias de hoje não seja 
a opção mais utilizada, algu-
mas das marcas de modelis-
mo ferroviário que comerciali-
zam linhas têm disponível no 

seu catálogo as ditas réguas.
No início deste século a 

Roco comercializou um pro-
duto que ia de encontro a esta 
opção de desenho mas que 
permitia ao modelista não ter 
de desenhar. O produto comer-
cializado pela Roco consistia 

Circuito fechado

As composições podem circular continuamente 
sem ser necessário inverter o sentido da marcha 
em qualquer ponto da maquete, sendo que as 
composições regressam sempre ao ponto de 
partida continuamente.

Ponto a ponto
A disposição das vias não permite a circulação em 
contínuo das composições, sendo necessário in-
verter a sua marcha nas extremidades da maque-
te, onde normalmente são colocadas estações.

Saída/retorno
Neste formato normalmente existe uma estação 
principal de onde as composições partem e aonde 
regressam após inverterem o sentido da marcha 
num loop. 

Manobras
Com este formato o objectivo do modelista é de 
ter a possibilidade de realizar a maior variedade 
de manobras possível, considerando apenas uma 
estação ou uma triagem e s suas respectivas en-
tradas e saídas.

Disposição das vias

A disposição das vias numa maquete ferroviária é o seu ponto fundamental, uma vez que o 
objectivo deste tipo de maquete é disfrutar com o movimento dos comboios. Para uma maquete 
podem ser considerados quatro formatos principais em relação à forma como se dispôrem as vias: 
em circuito fechado, ponto a ponto, saída/retorno e manobras.

Desenho livre realizado em suporte informático de uma 
maquete com disposição das vias em circuito fechado
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em etiquetas autocolantes com o 
formato e medidas das vias co-
mercializadas por esta marca. 
Assim, ao modelista apenas era 
necessário escolher as etiquetas  
correspondente às vias que pre-
tendia utilizar e colá-las no supor-
te que tivesse escolhido. Desta 
forma	o	desenho	ficaria	feito	sem	
que fosse necessário a utilização 
de caneta ou lápis. Contudo este 
artigo não teve grande adesão 
por parte dos modelistas, não 
sendo já comercializado.

De uma forma semelhante 
à construção do layout através de etiquetas 
autocolantes, existe a opção de construir a 
maquete (à escala real ou a uma escala me-
nor) através de utilização de cartões ou outro 
acessório semelhante com o formato e di-
mensões correctas das vias a utilizar. Desta 
forma, tal como se constrói um puzzle, cabe 
ao modelista ir juntando as peças uma a uma 
até	ter	o	layout	final	pretendido.	Esta	opção,	
quando utilizada à escala real as vias a utili-
zar, permite a construção do layout no espaço 
já destinado à maquete, permitindo ter uma 
noção exacta do espaço que será ocupado, 
da	forma	como	ficarão	as	curvas	e	a	disposi-

Terminais
São estações onde as composições entram e 
saem pelo mesmo lado, obrigando à sua pa-

ragem e inversão de marcha. No caso de uma 
maquete ponto a ponto, são as estações a consi-

derar para as extremidades.

De passagem
Tal como o nome indica, nestas estações os 

comboios podem entrar por um lado e sair pelo 
outro, sem qualquer necessidade de paragem ou 

inversão de marcha.

Bifurcações/Junções
Nestas estações duas ou mais linhas juntam-se, 

podendo ser de passagem ou terminais.

Layout das estações

Uma vez definida a disposição das vias o 
passo seguinte deverá ser a definição do tipo 
de estações a considerar, assim como o seu 
layout de vias. Existem três tipos básicos de 
estações tendo em consideração a sua fun-

cionalidade, sendo possível a combinação de 
alguns deles entre si.

Maquete desenhada através de um programa informático, com a 
colocação das linhas tendo em conta a sua geometria e formato

Autocolantes comercializados pela roco para 
desenho de maquetes com vias deste fabricante
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ção de vias nas estações. Algumas marcas de 
modelismo têm disponíveis diagramas à esca-
la real das suas vias e que podem ser imprimi-
dos facilmente. Para as marcas que não têm 
esta opção disponível, as vias podem ser de-
senhadas a partir de um exemplar verdadeiro 
ou através do seu desenho livre das mesmas.

Nos dias de hoje a forma de desenhar o tra-
çado de via de uma maquete é através do re-
curso a programas informáticos dedicados ao 
desenho de maquetes. Estes programas evo-
luiram bastante na última década, existindo 
programas na actualidade com um ambiente 
gráfico	muito	simples	de	utilizar	e	com	opções	
disponível que agilizam e facilitam o desenho 
do traçado de via e dos elementos decorati-
vos a incluir na maquete. Existem, inclusivé, 
programas	que	permite	uma	vez	finalizado	o	
desenho em 2 dimensões da maquete, vê-la 
em 3 dimensões.

Na maioria dos programas informáticos de-
dicados ao desenho de maquetes é possível a 
construção por níveis, uma opção que permiti-
rá	no	final	a	avaliar	as	pendentes	necessárias	
e	a	forma	como	a	maquete	ficará	visualmente	
(nos programas com a opção de visualização 
em 3 dimensões).

régua de desenho das vias comercializadas pela 
Minitrix, Märklin e LGB

Exemplo de aspecto em 3D de uma maquete 
desenhada em 2D no SCArM
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SCARM
http://www.scarm.info/
Programa gratuito de fácil utilização e com a funciona-
lidade de visualizar a maquete desenhada em 3D.

Anyrail
http://www.anyrail.com/
De fácil utilização e com uma extensa livraria das vias 
actuais e mais antigas dos principais fabricantes. 

3rd PlanIt  - TrackPlanning
http://www.trackplanning.com/
Este programa destaca-se dos restantes pela sua fun-
cionalidade de colocação automática da via entre dois 
pontos definidos pelo utilizador.

XTrackCAD
http://www.xtrkcad.org/
Programa gratuito que pode ser executado em am-
bientes Windows, Linux ou MacOSX, contudo a sua uti-
lização não é intuitiva como nos programas referidos 
acima.

Cadrail
http://http://www.sandiasoftware.com/
Um dos programas de desenho de maquetes mais 
completos com funcionalidades para agilização do pro-
cesso de desenho. Além de permitir a visualização em 
3D permite também a circulação de comboios escolhi-

dos pelo utilizador.

Existem diversos programas informáti-
cos dedicados ao desenho de maque-

tes cuja funcionalidades permitem o dese-
nho fácil e rápido de um layout, assim como 
da decoração da maquete. Estes programas 
contêm livrarias com as vias existentes dos 
vários fabricantes existentes no modelismo 
ferroviário, permitindo desta forma o dese-
nho com rigor do traçado escolhido. Alguns 
programas permitem, ainda, a visualização 
em 3D da maquete desenhada, de forma a 
ajudar o modelista a conhecer a maquete 
que idealizou antes de a construir.

No mercado existem programas cuja li-
cença de utilização é paga e cuja licença é 
gratuita. Actualmente existe uma grande va-
riedade deste tipo de software, sendo que 
alguns programas* conseguem destacar-se 
da concorrência graças às suas funcionalida-
des e facilidade de utilização.

* A referência neste artigo a esses programas é meramente 
indicativa e para ajudar o modelista na iniciação nesta área, não 
considerando que os programas indicados são melhores que os 
programas não referidos neste artigo.

Páginas de internet com exemplos de layouts para maquetes:

Free Track Plans
http://www.freetrackplans.com/

Trainplayer
http://www.trainplayer.com/Site3/Track%20Plans.html

LayoutVision
http://www.layoutvision.com/gallery/

All Gauge Page
http://www.thortrains.net/4holayx.html

Representação gráfica de 
uma via Peco
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Maquete com disposição de vias Ponto a Ponto, com estações terminais em 
ambas as extremidades, sendo necessária a inversão de marcha dos comboios 

após a sua chegada a ambas as estações

Maquete com disposição de vias em saída/retorno, onde após saída da estação os comboios regressam à mesma após 
circularem por um loop no qual invertem a direcção da marcha face à saída da estação
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A locomotiva English Electric 
1805 está desde o dia 10 de 

Julho autorizada a circular na rede 
ferroviária nacional - a tão desejada 
homologação foi finalmente obtida. O 
museu espera começar em breve os 

ensaios de linha, para depois se poder 
juntar ao Comboio Presidencial. 

Até aqui a 1805 estava proibida de 
circular na rede nacional, assim como 
as restantes locomotivas da série 
1800, série que perdeu em tempos o 
certificado de homologação do IMT. 
Também nas séries 2500 e 2550 a CP 
deixou cair o certificado pouco depois 
da sua retirada de circulação, o que 
tem impossibilitado a circulação da 
locomotiva 2501, hoje pertencente à 
FMNF.

Devido à falta de 592, as velhinhas 1400 
e carruagens Corail regressaram 

em força aos comboios Regionais na Linha 
do Minho e Douro, este verão. Pelo menos 
até Setembro vamos poder desfrutar de 
um festival de inglesas a norte, até à data 
comandado pelas locomotivas 1413 e 1424. 

Devido a uma queda abrupta da 
disponibilidade dos 592 (em Julho, por 
exemplo, um deles encostou num acidente 
com um camião em Viana do Castelo) e à 

necessidade de reforçar o serviço durante 
o período de verão (por exemplo, nas 
festas de Senhora da Agonia agora em 
Agosto), a CP prevê ainda afectar mais 
duas 1400 à Regional, 1415 e a 1429, e mais 
um furgão Sorefame, para fornecimento de 
ar condicionado às carruagens.

As saídas têm acontecido praticamente 
todos os dias, em direcção ao Pocinho ou 
a Valença, são muitos os comboios: 851, 
855, 867, 950, 960, 3114, 3206, etc.

festivaL de 1400 a norte

1805 
está homoLogada

1413 com o comboio Interregional 855 
procedente de Porto-Campanhã e com destino 

a Valença, Nine em 6 de Agosto de 2014
© Gil Monteiro
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Entre os dias 16 de 22 Outubro o 
PTG regressa a Portugal. O produto 

turístico deste ano vai oferecer viagens em 
comboios especiais com duas carruagens 
Sorefame pela Linha do Minho, Linha da 
Beira Alta e Linha do Oeste, voltando a ter 
como tracção o diesel operacional da CP. 

As actividades ferroviárias são 
diversificadas e começam na sexta-feira, 
dia 17, onde o grupo espera visitar a secção 
museológica de Arco de Baúlhe e ver 
trabalhar a automotora ME 5, recentemente 
colocada a funcionar.

No sábado o PTG coloca no terreno as 
Sorefame fretadas e uma 1900 da carga 
pelo Minho acima e, no final do dia, o 
mesmo comboio vai até Coimbra, mas 

liderado por uma 1400 da Regional. O 
Domingo é aproveitado para subir a Linha 
de Beira Alta até Vilar Formoso ao som de 
uma Bombardier da carga e a pernoita é 
novamente em Coimbra.

A segunda-feira é reservada para 
percorrer a Linha do Oeste, da Figueira da 
Foz até ao Oriente, aos comandos de uma 
(provável) 1400. Provável porque em aberto 
está a possibilidade de vir ser utilizada 
a 1805, locomotiva que recentemente 
conseguiu o visto de homologação para 
poder circular na rede nacional. O regresso 
é depois feito ao Porto pela Linha do Norte.

Reserve já pelo menos este fim de 
semana… e boas fotos!

55

Ptg
em PortugaL em outubro

Novamente a 1413, mas agora com o comboio especial 
PTG no porto de Aveiro em 4 de Fevereiro de 2011
© Ricardo Ferreira



No próximo mês comemoram-se os 
50 anos das locomotivas 2550


