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Duas 1200 na rotunda do Barreiro, 
observando uma 1400, em 2006. 
As locomotivas viriam a ser 
exportadas para a Argentina

João Cunha
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ediTorial

Ricardo Ferreira Ricardo Ferreira

A receptividade da Trainspotter tem sido notável e 
é sempre com grande prazer que apresentamos 
mais uma nova edição. Devemos, nesse sentido, 

renovar um agradecimento aos nossos leitores por nos se-
guirem em todas as edições, mas também a todos aqueles 
que, com a sua dedicação, tem ajudado a levar este projec-
to online para a frente. 

Grande parte dos nossos leitores já estarão seguramente 
a par que estamos a elaborar um estudo de opinião com 
vista a uma possível evolução da Trainspotter para uma 
versão em papel, no seguimento de muito feedback positi-
vo em relação a uma eventual impressão. O que podemos 
adiantar para já é que a versão online continuará essen-
cialmente nos moldes actuais, portanto distribuída gratuita-
mente, e estuda-se em paralelo uma versão impressa para 
aqueles que gostam de arquivar as novidades ferroviárias. 
O projecto naturalmente só verá luz do dia caso o número 
de pessoas com interesse na versão impressa o justifique 
e é portanto importante o seu feedback, podendo fazê-lo 
ainda no site do Portugal Ferroviário.

Como a capa desta edição sugere, o destaque desta pu-
blicação vai para a nossa vizinha Espanha, nomeadamente 
para a região das Astúrias, que sustenta um dos maiores 
complexos industriais da Península Ibérica, com impacto 
naturalmente no sector ferroviário, resultando em vários 

comboios de mercadorias que todos os dias sobem a incrí-
vel rampa de Pajares para vencer a Cordilheira Cantábrica. 
É de lá a origem de um dos tráfegos que Portugal habitual-
mente recebe, o comboio siderúrgico de Alfarelos que entra 
regularmente pela fronteira de Vilar Formoso.

Do lado de cá, a 1805 tem chamado a atenção dos entu-
siastas. Depois de vários anos com futuro incerto, a locomo-
tiva foi deslocada este mês para a EMEF do Entroncamen-
to para uma intervenção que tem o objectivo de ultrapassar 
todas as burocracias para a colocar em linha. A equipa da 
Trainspotter felicita naturalmente o grupo voluntário respon-
sável por este acontecimento, de nome “Heritage Traction 
Rail Services Ltd”, e esperemos que a intervenção seja 
concretizada com sucesso. No Entroncamento, também 
a locomotiva 2501 tem realizado regularmente pequenas 
circulações na estação, por iniciativa da FMNF, mas todo o 
processo burocrático de a colocar em marcha está por re-
gularizar, uma vez que as 2500 já não estão homologadas. 
Por fim, damos uma pequena nota para o Comboio Presi-
dencial, que vai finalmente começar a dinamizar e divulgar 
o projecto da FMNF a cargo da iniciativa da “Vila Joya”. 
O comboio vai realizar dez viagens especiais à Linha do 
Douro agora em Abril e segundo a organização, os bilhetes 
estão quase esgotados. É portanto uma boa altura para os 
demais entusiastas se fazerem à linha e registarem a circu-
lação de tal peça histórica.  

Passagem do Comboio Presidencial em Quintãs, na sus recente deslocação para o norte do país a 8 de Março
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ferrovia CresCeu 20% no porTo de 
seTúbal em 2015

O Porto de Setúbal deu a conhecer os números 
de movimentação de carga por ferrovia no 
ano de 2015 – e são animadores.

Ao todo, foram movimentadas 168.000 toneladas por 
via ferroviária contra as 140.000 em 2014, o que repre-
sentou 630 comboios nos diversos terminais ferroviários 
do porto de Setúbal, contra 547 em 2014. O movimento 
ferroviário registou assim um aumen-
to de 15% no movimento e 20% na 
tonelagem.

Do total movimentado, 57% foram 
mercadorias provenientes do hinter-
land espanhol do porto de Setúbal, 
mais concretamente da região da Ex-
tremadura, onde o porto de Setúbal 
se tem tentado posicionar com grande 
força nos últimos anos.

A autoridade portuária destaca que 
os números comprovam a bondade 
da aposta no mercado espanhol e na 
expansão da sua área de influência, 

fazendo notar que a expansão da capacidade dos ter-
minais ferroviários se encontra em estudo por parte da 
Infraestruturas de Portugal. Os projectos neste capítulo 
deverão ter financiamento no quadro do programa 2020 
e algumas das intervenções são já conhecidas, como a 
construção de um novo ramal para a Eurominas, termi-
nal portuário dedicado a granéis.

© Ricardo Ferreira

Cp reediTou

roTa das amendoeiras

A CP organizou, mais uma vez, nos 
dias 27 de Fevereiro e 5, 12, 13 
e 19 de Março, o programa “Rota 

das Amendoeiras”. Foi novamente um pro-
grama de um dia, incluindo uma viagem 
em comboio especial, complementada 
com várias rotas feitas de autocarro que 
estiveram à escolha do cliente e que fize-
ram o trajecto pelas localidades à volta do 
Pocinho e do Freixo do Numão.

Este programa foi lançado em 1953 e 
tem-se mantido desde então, dado o su-
cesso que tem tido. A composição foi, à 
semelhança do ano anterior, formada por 
uma locomotiva a diesel da série 1400, 
carruagens Corail e um furgão gerador. © André Lourenço
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No mês de Abril o restaurante Vila Joya proporá 
a oportunidade única de degustar alta cozinha 
a bordo do mais luxuoso comboio português 

– o Comboio Presidencial. Em tempos dedicado às via-
gens dos chefes de Estado, o comboio foi recuperado 
em 2011 pelo Museu Nacional Ferroviário, com a ajuda 
de fundos comunitários e é hoje a jóia da coroa do patri-
mónio ferroviário preservado no nosso país.

Pelo menos dez viagens permitirão aos passageiros 
apreciar os sabores do Vila Joya enquanto 
desfrutam da magnífica paisagem do Dou-
ro até ao Pinhão e do conforto invulgar do 
Comboio Presidencial, começando já agora 
no dia 6 de Abril, realizando todos os dias de 
quarta-feira a domingo e na semana seguin-
te, novamente de quarta-feira a domingo.

Como preparação para essa epopeia de 
Primavera, o comboio já foi intervencionado 
nas últimas semanas nas oficinas da EMEF 
de Contumil, tendo deixado o Entroncamen-
to no dia 8 de Março, de modo a estar 100% 
preparado para a maior bateria de comboios 
realizados pela composição num tão curto 
espaço de tempo.

A revisão aos órgãos fundamentais das carruagens é 
por isso de vital importância numa composição que, mui-
to embora esteja totalmente restaurada e apta a circular, 
necessita de cuidados especiais. O Comboio Presiden-
cial será rebocado em todas as viagens por locomotivas 
da série 1400, sendo de prever a afectação prioritária da 
locomotiva 1424, pintada nas cores de origem e que re-
produz a decoração dominante das locomotivas da CP 
na altura em que este comboio prestou o seu serviço 
principal.

Comboio presidenCial apronTa-se 
para a avenTura do douro

A Takargo estreou o serviço de transporte de jet-
-fuel entre a refinaria Petrogal de Sines e o ae-
roporto de Faro que recentemente conquistou 

à CP Carga. A primeira circulação regular aconteceu no 
dia 10 de Fevereiro e, a partir daí, os comboios começa-

ram a circular entre Petrogal e o terminal rodo-ferroviário 
de Loulé ao domingo e quarta-feira, saindo pouco depois 
das 23h do terminal industrial em Sines. A composição, 
com 1.040 toneladas e treze vagões para transporte de 
combustível (cisternas montadas em vagões porta-con-
tentores, como acontecia com a CP Carga), regressa 
depois em vazio ao sábado e quarta-feira de Loulé, com 
uma saída da estação algarvia ao final da manhã.

A tração do comboio, como sempre acontece nos 
comboios da Takargo, está a cargo de uma locomotiva 
Euro 4000. Não é a primeira vez que a Takargo opera 
comboios em Sines, já que no passado operava também 
comboios de biodiesel entre Riachos e a refinaria da Pe-
trogal. Desde a perda desse tráfego para a CP Carga 
que a Takargo não tinha serviços a sul de Setúbal.

Takargo esTreou serviço de

JeT-fuel no algarve

© Hugo Rego

© Nuno Magalhães
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loComoTiva 1805 renasCe no 
enTronCamenTo

A locomotiva 1805, do acervo do Mu-
seu Nacional Ferroviário, foi trans-
ferida para as oficinas da EMEF no 

Entroncamento no dia 21 de Março. A locomo-
tiva, a única que sobra da mítica série 1800, 
irá ser sujeita agora em Abril a verificações de 
rotina, pequenas reparações e ensaios, tendo 
em vista a sua disponibilização para a realiza-
ção de comboios especiais.

O grupo “Heritage Traction Rail Services”, 
que patrocina a intervenção, anunciou que 
a locomotiva deve ficar operacional a partir 
do dia 1 de Maio, caso não sejam encontra-
das surpresas desagradáveis. Assim, a loco-
motiva estará disponível para as jornadas já 
previstas por conta do grupo PTG, no final do mês de 
Maio, no que será um regresso muito saudado pelos en-
tusiastas nacionais e também do Reino Unido, de onde 
é oriunda a locomotiva.

Apta a 140 km/h, a série 1800 reinou durante muitos 

anos nas linhas da Beira Alta, Sul, Algarve e Alentejo, 
tendo terminado a carreira ao serviço de comboios de 
mercadorias – sobretudo de transporte de automóveis. 
Desde 2001 apenas circulam em comboios especiais e 
após a avaria da própria 1805 em 2004 não mais reali-
zaram serviços na rede portuguesa.

A CP está a receber ofertas para a demolição e 
reciclagem de cerca de 90 veículos que se en-
contram no complexo ferroviário do Entronca-

mento. Entre o material a ser vendido encontram-se as 
UTE 2000 que sobram, dois reboques Allan, as várias 
UTD 0600 que estão sem serviço e ainda furgões, carru-
agens Sorefame e carruagens Schindler.

O concurso é precipitado pela necessidade 
de libertar espaço, pelo qual a CP tem de pa-
gar tarifas de estacionamento à Infraestrutu-
ras de Portugal. Na maioria dos casos trata-se 
de material sem serviço há mais de dez anos, 
sendo neste aspecto excepção as unidades 
diesel da série 0600, cuja reforma ocorreu há 
menos tempo.

A unidade UTE 2001, em tempos destina-
da ao acervo do Museu Nacional Ferroviário, 
será também demolida por estar em condi-
ções muito deficientes de conservação. No 
seu lugar será preservada uma UTE da 3ª 
fase (sub-série 2080) que chegou a passar 
por completa revisão geral e rebobinagem de 

motores elétricos tendo em vista a exportação para a Ar-
gentina, que acabou por não suceder. Deste modo, fica 
assegurada a preservação de uma destas fundamentais 
unidades triplas elétricas em boas condições e a exigir 
investimentos mínimos para poder ser aproveitada para 
circulações especiais.

© FMNF

demolições no enTronCamenTo

© Ricardo Ferreira



Na mítica linha 4 Paris - 
Belfort, a 72130 com um 
Corail para a cidade berço 
da Alstom.  2007

João Cunha
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biTola ibériCa

As Astúrias 
são uma das 

regiões mais interes-
santes da Península 
Ibérica. O principado 
chegou a ser o últi-
mo reduto cristão de 
toda a Península, de 
onde partiu a Recon-
quista como ainda 
hoje se pode reviver 
em locais tão míticos 
e especiais como Co-
vadonga.

A região movimen-
ta-se sobretudo em 
torno dos dois grandes 
pólos populacionais: 
Oviedo (275.000 habi-
tantes) e Gijón (220.000 habitantes). Além destas, no-
tabiliza-se também Avilés (80.000 habitantes), que com 
Gijón reparte as responsabilidades portuárias da região. 
A dinâmica região tem ainda várias outras cidades im-
portantes: Siero, Langreo e Mieres ficam todas acima 
dos 40.000 habitantes.

As influências celtas estão presentes desde logo na 
bandeira asturiana mas também na música local. Tam-
bém a gastronomia tem fortes influências celtas e é 
bastante recomendável. Economicamente, as Astúrias 
sempre tiveram na agricultura e na pesca uma grande 
âncora, mas é na indústria pesada que a região ganhou 
relevo neste campo.

Com fortíssima tradição mineira, sobra hoje uma úni-
ca mina de carvão, perto de Mieres. Em Mieres existe 
aliás uma importante universidade dedicada a minas. 

Durante a ditadura do General Franco, a região tornou-
-se o coração da indústria do aço, sendo que daí nasceu 
aquilo que é hoje a Arcelor Mittal, que tem dois gigan-
tescos complexos fabris espalhados por Gijón (Poago) e 
Avilés (Trasona).

Não é de espantar que com tanta vitalidade a neces-
sidade de infraestruturas tenha desde sempre sido uma 
preocupação. As Astúrias contam não só com uma boa 
rede rodoviária, mas distinguem-se sobretudo por uma 
malha ferroviária que desde sempre é diversa, extensa e 
de enorme abrangência territorial.

As ferrovias asturianas

Hoje em dia a região é irrigada de uma forma só 
comparável à que encontramos na Suíça atra-

vés da rede de via estreita da FEVE, hoje em dia inte-
grada na Renfe (exploração) e ADIF (infraestrutura). Isto 

As AstúriAs 
Região FeRRoviáRia ClassiFiCada

João Cunha

Reza a lenda que nesta gruta, em Covadonga, 
começou a Reconquista cristã
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é válido, claro, para a zona que é o coração da região: 
o triângulo formado por Oviedo, Gijón e Avilés, onde se 
integram também as cidades de Siero e nas proximida-
des Langreo e Mieres. Fora desta grande zona de ativi-
dade económica, as Astúrias dividem-se entre a imensa 
cordilheira cantábrica, que se eleva até 2.650 metros de 
altitude nos Picos da Europa, e uma faixa litoral que é 
servida também pela rede da FEVE. 

A rede FEVE tem muitas curiosidades, mas entre as 
mais interessantes está o facto de por exemplo ter migra-
do para bitola de 1.000mm uma antiga linha de 1.435mm 
(Gijón – Laviana) e uma outra de bitola ibérica 1.668mm 
(Oviedo – Trubia). As linhas FEVE não servem apenas 
passageiros e o movimento de mercadorias intenso jus-
tifica-se pelos vários ramais muito relevantes instalados 
nos dois complexos da Arcelor Mittal, no porto de Gijón 
e de Avilés. Há ainda uma ligação ao porto de Ribade-

sella, perto do extremo oriental do principado, mas que 
apenas vê episódicos comboios de passageiros.

No que toca à rede de bitola ibérica, o esquema é 
mais simples. A ligação com o resto de Espanha vem por 
Pajares, a mítica barreira que ainda hoje se apresenta 
dura e inclemente para a circulação ferroviária. Segue 
por Oviedo e em Villabona de Astúrias separa-se final-
mente, com um ramo para Avilés e San Juan de Nieva e 
um outro para Gijón. Existe ainda uma linha paralela en-
tre Soto de Rey e Lugo de Llanera, passando por Viella, 
que serve para os mercadorias evitarem não só a azá-
fama suburbana da linha Oviedo – Llanera mas também 
para acederem a rampas mais moderadas.

De Soto de Rey nasce aliás a única de orientação 
Este – Oeste em bitola ibérica: a linha que vai até El 
Entrego, términus de uma das linhas suburbanas das 
Astúrias.

Completando a descrição genérica da rede, há ain-

O Transcantabrico 
é uma das estrelas 

ferroviárias que 
passa pelas Asturias, 

aqui saindo da 
estação de Navia
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da a destacar que a rede ibérica 
tem múltiplos ramais para mer-
cadorias, desde fábricas instala-
das junto a estações ferroviárias 
(Tudela de Veguin, Viella, La Fel-
guera e Soto de Rey), a grandes 
ramais industriais para servir a 
Arcelor Mittal (Poago, Trasona) 
e ainda os ramais portuários de 
Gijon, El Musel (Aboño) e Avilés.

Finalmente, há ainda o cami-
nho-de-ferro industrial da Arcelor 
Mittal. Em bitola ibérica, desen-
volve-se por extensíssimos quiló-
metros de via dentro dos comple-
xos fabris de Poago e Trasona, 
e entre os dois complexos existe 
uma via dupla notável, a céu aberto, com cerca de dez 
quilómetros. Tem ainda um ramal de ligação ao termi-
nal portuário de El Musel, para carregamento de carvão, 
que corre paralela a um antigo traçado de uma via es-
treita que nunca chegou a ser completa: de uma ligação 
Gijón – Avilés que por fim acabou por se concretizar por 
outro itinerário.

Os Serviços de Passageiros
Renfe – 1.668 mm

Enquanto o AVE não che-
ga às Astúrias, o que desig-
no por comboios Renfe são 
todos os comboios que não 
são de via estreita – hoje em 
dia a FEVE está integrada na 
Renfe, embora essa marca 
ainda sobreviva.

Do local para o nacional, 
as Astúrias têm uma rede 
de Cercanias – Suburbanos 
alicerçada em três grandes 
eixos, que se sobrepõem em 
troços comuns. A C1 é a linha 
que liga Gijón a Oviedo e daí 
continua para Pola de Lena e 
Puente de Los Fierros. Entre 
Pola de Lena e Puente de 

Los Fierros a ligação assume um carácter mais regional, 
já que são menos de dez as circulações diárias, servindo 
pequenas povoações como La Cobertoria, Campoma-
nes e La Frecha. Existem circulações rápidas que param 
apenas nas estações de maior movimento, às horas de 
ponta.

Existe depois a linha C2 que sai de Oviedo e vai para 
El Entrego – a tal linha de orientação Este – Oeste, sin-
gular na rede 1.668 mm do Principado. É comum com a 
C1 entre Oviedo e Soto de Rey (apenas três estações 
intermédias). Entre Soto de Rey e El Entrego é uma 

Cruzamento ao nível em El Berron, depósito da FEVE

Depósito das locomotivas Arcelor Mittal, em Avilés, onde aguarda uma locomotiva da Comsa
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Pola de Lena, onde a futura variante de Pajares entroncará 
na via convencional. Um Civia dirige-se para Gijón

Os belos comboios Civia 
compõem a frota de 

suburbanos da região. 
Aqui em Cancienes, numa 
relação Oviedo - San Juan 

de Nieva

via única e o tráfego é tipicamente composto por 
comboios de meia em meia-hora nos períodos de 
ponta.

Por fim, existe a linha C3 ligando Oviedo com 
Avilés e San Juan de Nieva. É comum com a C1 
entre Oviedo e Villabona de Astúrias (três estações 
intermédias) e entre Nubledo (onde entronca o ra-
mal da Arcelor Mittal, Trasona) e San Juan de Nie-
va desenvolve-se em via única.

O parque motor afecto aos suburbanos das 
Astúrias é completamente homogéneo e está se-
diado no depósito de Lugo de Llanera – depósito 
construído no final dos anos 90 aquando da refor-
mulação da estação de Oviedo, onde existia um 
grande depósito de material circulante. É composto 
por unidades modernas Civia, de fabrico CAF, com 
três carruagens. 

No nível acima, a região é servida actualmente 
por uma única ligação regional, entre León e Gijón, 
servindo algumas estações da rampa de Pajares. 
O comboio sobe até Gijón de manhã e desce para 
a Meseta (para a qual tem de subir bastante) à tarde. 
São as unidades triplas 440 as habitualmente utilizadas 
nestes tráfegos, embora no Inverno não seja raro encon-
trar as moderníssimas 449 – quando há neve ou alerta 
de nevão, são estas que avançam pois as 440 são muito 
vulneráveis e poderiam facilmente queimar os motores 
de tracção.

Enquanto a alta velocidade pura não chega, a região 
conhece um “boom” de comboios Alvia – os comboios 

topo de gama que usam a rede convencional e a rede de 
alta velocidade. Normalmente exclusivamente operados 
com comboios da série S-130 (os “patitos”, da Talgo), de 
Gijón e Oviedo pode-se chegar não só a Leon, Valladolid 
e Madrid, como também a sítios distantes como Barcelo-
na ou Castellón, no Mediterrâneo.

A região já não tem comboios noturnos, depois da 
supressão no final de 2012 do TrenHotel Gijón – Barce-
lona, nos últimos tempos realizado com comboios Talgo 
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Na linha C2, um Civia sai de Tudela de Veguin para Oviedo, vindo de El Entrego

VII de última geração, tão luxuosos e 
tão caros que acabaram por afastar os 
clientes que o serviço tinha até então.

No Longo Curso existem ainda re-
forços especiais de fim-de-semana, 
às sextas e domingos, com comboios 
de tipo Intercity, habitualmente entre-
gues aos comboios S-121, da CAF.

Com a abertura próxima da varian-
te de Pajares, o movimento de longo 
curso deve aumentar ainda mais. A 
forte atractividade e importância eco-
nómica do principado fazem dele um 
pólo gerador de tráfego sobretudo 
para Madrid e Barcelona. O corte nos 
tempos de viagem será muito relevan-
te. Actualmente, a viagem entre Ovie-
do e Madrid faz-se, na melhor das hi-
póteses, em quatro horas – tempo que 
pode baixar para cerca de 3h15 após 
a abertura da Variante. Falamos de 
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Comboio regional Gijon 
- Leon subindo a Pajares 

em Casorvida

Um Intercity de fim de 
semana ultrapassa a 
aldeia de Casorvida

Um Alvia para Madrid 
aproxima-se da bifurcação 
de Villabona de Asturias, 

vindo de Gijon



16

biTola ibériCa

Circulando na via dupla da FEVE entre Oviedo e El Berron, 
uma das unidades duplas elétricas da companhia

Na típica paisagem asturiana, predominantemente 
verde, um comboio circula entre Gijón e Oviedo

uma distância de cerca de 500 
quilómetros!

As locomotivas em serviço 
de passageiros desapareceram 
daqui com o fim do TrenHotel. 
Eram as locomotivas 252, as Eu-
rosprinter, as responsáveis pelo 
serviço nos seus últimos tempos. 
Antes delas, as Mitsubishi 269 e 
até as imponentes 251 reboca-
vam os expressos que tinham de 
vencer a cordilheira cantábrica. 
Hoje, as automotoras reinam.

FEVE – 1.000 mm

A rede da FEVE é extensa, 

como já vimos. É muito variada, o que acaba por trazer 
também um interesse muito especial ainda que os ser-
viços sejam hoje em dia todos operados com base em 
automotoras.

Na região central das Astúrias, praticamente todas as 
linhas estão electrificadas. A única excepção é a linha 
Trubia – Collanzo, que sobe em direcção às montanhas 
e numa parte do traçado corre paralela à linha de bitola 
ibérica Oviedo – Leon. A grande coluna vertebral da rede 
da FEVE é a ligação entre Oviedo, El Berrón e Gijón, es-
tabelecida em via dupla na maior parte da sua extensão 

e com um tráfego alucinante.
Em El Berrón estão aliás se-

diadas as grandes oficinas de via 
estreita – é ali que todo o material 
da FEVE, se exceptuarmos o que 
serve na linha de Cartagena, jun-
to ao mediterrâneo, tem as suas 
grandes reparações. É um fabu-
loso entroncamento ferroviário, 
com duas vias duplas que se cru-
zam ao nível e se ligam entre si 
em harmoniosas concordâncias 
nos quatro lados.

Para se ter noção da im-
portância dos comboios FEVE 
basta dizer que apesar da liga-
ção Renfe entre Gijón e Oviedo 
ter frequências elevadas à hora 
de ponta (15 em 15 minutos), a 
FEVE tem no mesmo período 

várias circulações diretas entre as duas cidades, com 
tempos de viagem a rondar os 30 minutos.

E a importância é ainda mais gigantesca quando nos 
apercebemos que, para todas as grandes vilas asturia-
nas, a rede da FEVE é que é a grande rede suburbana 
de um principado polinucleado. A linha Laviana – El Ber-
rón (que continua para Gijón) é a tal que era de bitola 
europeia no seu começo. Actualmente, o troço final está 
a ser enterrado para permitir uma reformulação urbanís-
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tica em Laviana.
A segunda linha mais 

importante é a que liga Gi-
jón, Avilés e Pravia. Pravia 
é outro entroncamento fun-
damental da FEVE: daqui 
sai a linha que acompanha 
o mar até El Ferrol, na Ga-
liza, a linha para San Este-
bán, a linha para Avilés e a 
linha para Trubia e Oviedo. 
É um ponto nevrálgico da 
rede e onde existem sempre 
correspondências impeca-
velmente planeadas e ga-
rantidas – os comboios che-
garam de origens diversas 
e apenas partem após um 
tempo que permita aos pas-
sageiros trocarem de umas 
composições para outras.

A linha entre Pravia e Oviedo é, como todas elas, de 
grande beleza. Entre Trubia e Oviedo aproveita uma an-
tiga linha de bitola ibérica, que permitiu aos comboios da 
FEVE encurtarem decisivamente o seu percurso. Até aí, 
continuavam na linha de Collanzo até Fuso de La Reina, 
uma encantadora estação abandonada de onde saía a 

linha para Oviedo.
Fundamental é também a linha El Berrón – Infiesto 

que faz parte do grande eixo em direcção a Santander e 
Bilbao, pela costa – também ela completamente electrifi-
cada. Aliás, a única excepção é mesmo a linha Trubia – 
Collanzo, em tracção diesel e que naturalmente recorre 
a um parque de automotoras dedicadas.

Estação de Pravia, sempre movimentada – uma estação-chave na rede de via estreita

Em Fuso de La Reina, um carvoeiro passa 
o antigo triângulo – um dos locais mais 

charmosos da rede FEVE
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No Longo Curso da 
FEVE dominam os com-
boios regionais – outras ca-
tegorias estão reservadas a 
circulações especiais – es-
peciais porque diferem das 
outras, não por não terem 
circulações planeadas de 
antemão ao longo do ano. 
Entre elas, estão os famo-
sos Transcantábricos, nas 
suas várias versões, que 
sobretudo durante o Verão 
percorrem várias vezes 
toda a costa entre El Ferrol 

Estação de Ablaña, onde a via estreita não electrificada contempla a via larga

Estação de Ribadeo, a 
última estação galega na 

linha Ferrol – Oviedo, onde 
um comboio espera a hora 

de ir para Ferrol

e Bilbao. Nas Astúrias, os troços exclusivos do “longo 
curso” são os troços Cudillero – Ribadeo a Oeste e In-
fiesto – Llanes a Leste.

Mas a importância é tal que um dos projectos que 
se afigura para o horizonte de 2030 é a criação de uma 
linha de altas prestações, de bitola 1.435 mm, entre Avi-
lés, Gijón, Santander e Bilbao. O fim da FEVE nesse 
eixo?

Os pontos mais notáveis do 
Principado

A escolha das mais notáveis localizações ferro-
viárias das Astúrias é difícil e tremendamente 

complicado reduzi-la a apenas uma vintena de pontos-
-chave. Mas aqui vai a visão do autor: 

n Llanes: quem entra 
nas Astúrias vindo da Can-
tábria pode apreciar a bonita 
estação de Llanes, que aliás 
serve uma bonita vila famosa 
pela sua praia, muito requisi-
tada no Verão.
n Arriondas: é o limite da 

electrificação vinda de Oviedo 
e é habitualmente um local de 
passagem obrigatória para 
quem visita o santuário e os 
Lagos de Covadonga.
n El Berrón: para qual-

quer pessoa minimamente 
interessada por transportes 

e caminhos-de-ferro, é uma estação de maquete. A 
quantidade de comboios de via estreita que passam ao 
longo do dia faz corar de vergonha boa parte dos en-
troncamentos de outras bitolas que conhecemos. Além 
do mais, o muito material ali parqueado é sempre um 
motivo de interesse redobrado.
n Pinzales: uma estação típica da FEVE, situada 

na importante linha Gijón – El Bérron, e com um resguar-
do bastante grande. Fica situada num dos muitos vales 
verdejantes do Principado.
n Gijón: Vale pela importância, já que é uma das 

várias estações provisórias existentes em Espanha, 
destinadas a durar meia dúzia de anos até à construção 
de novas e majestosas estações subterrâneas. A cri-
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 Saindo de Arriondas, em andamento, as locomotivas 1900 
baixam os pantógrafos e ligam os motores diesel.

se financeira tratou do resto em 
termos que nós em Portugal tão 
bem conhecemos. Entre o gla-
mour dos grandes expressos da 
Renfe ou o ritmo infernal de sa-
ídas da FEVE, não é certamente 
tempo mal gasto.
n Aboño / El Musel: um dos 

complexos ferroviários e cariz 
industrial mais incríveis que se 
podem visitar, onde coexistem 
várias linhas 1.668mm electrifi-
cadas e não-electrificadas, linhas 
de 1.000mm electrificadas e não-
-electrificadas, feixes de triagem 
de 1.668 mm e de 1.000mm, ra-
mais para centrais eléctricas, ter-
minais portuários, fly-overs e bi-
furcações sem fim. Ao vivo, para 
quem conhece pela primeira vez, 
é impossível ter noção de onde vêm e para onde vão as 
linhas… a visita às imagens aéreas de serviços como o 
Google Maps é reveladora.
n Candás: outra estação FEVE muito interessan-

te, situada junto ao mar. Uma de tantas.
n Pravia: um importante entroncamento onde tam-

bém existem serviços de mercadorias relevantes. Sabe 
bem apreciar o tráfego a partir da passagem superior 
junto à estação, por exemplo.
n Fuso de la Reina: longe dos tempos de glória 

em que era uma bifurcação com acesso a Oviedo, é das 

estações mais encantadoras que já visitei. Um charmoso 
triângulo que se divide entre instalações glamorosas ao 
ar livre e túneis que completam o triângulo, hoje em dia 
profundamente amputado. Serve apenas de passagem 
à linha Trubia – Ablaña – Collanzo, e neste ponto particu-
lar da linha não existe serviço de passageiros – há ape-
nas marchas de material em vazio e alguns comboios de 
carvão para a central de Soto de Ribera.
n Luarca: situada na linha para El Ferrol, Luarca 

é uma estação fantástica numa vila das mais bonitas 
de Espanha. O comboio chega de Oviedo num viadu-
to de alvenaria que para a cidade são umas longas e 
lindíssimas arcadas com vista para o mar. A estação é 
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Estação FEVE de Aboño, onde estaciona um carvoeiro com destino a Soto de Ribera

imponente até porque a saída se faz 
numa imensa, de tão ampla, boca de 
túnel. Haverá melhor local para ver o 
Transcantábrico? Talvez não. Esta é a 
estação do Transcantábrico, por tudo 
e mais alguma coisa.
n Villabona de Astúrias: situada 

na bifurcação das linhas Renfe para 
Avilés e Gijón, as vias de Gijón saem 
pela esquerda, afundam passando 
por baixo das de Avilés enquanto des-
crevem uma muito apertada ferradu-
ra em direção a Gijón. O movimento 
ferroviário é muito intenso, quer na 
vertente de passageiros como na de 
mercadorias. É, definitivamente, um 
dos grandes hotspots da rede asturia-
na!
n Viella: é uma estação já sem 

serviço há muitos anos e que se situa 
na linha Tudela de Veguin – Lugo de 
Llanera, exclusiva para serviços de 
mercadorias. O ramal da Asturiana, 
que tão bom leite produz, está implan-
tado nesta estação. Entre as 7h00 e 
as 22h00, o movimento é constante 
e assegura aos fãs de mercadorias 
sucesso garantido. Além do mais, o 
edifício da estação tem telheiros que 
podem ser um bom abrigo quer em 
dias de muito calor quer também nos 
dias de tempo asturiano… chuva.
n Oviedo: a moderna estação da 

capital do Principado é enterrada mas 
nem por isso é evitável. Funcional, 
concentra os comboios de via estreita 
e via larga, o que é só por si um espe-
táculo meritório.
n La Cobertoria: avançando 

rumo a Pajares, o imponente edifício 
de La Cobertoria parece completa-
mente desmesurado para o que é hoje 
em dia um obscuro e marginal apea-
deiro da rede de Cercanias. Noutros 
tempos, ainda não havia auto-estrada 
e uma triagem de mercadorias exis-
tia na sua frente. É em La Cobertoria 
que a linha inclina para os constantes 
e impressionantes 23 mm/m que se 

Luarca, uma vila que parece inspirada pelo Transcantábrico

Saída de Pinzales para o Transcantábrico, fazendo o percurso Candás – Oviedo
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mantêm até ao topo da subida, perto de Bus-
dongo.
n Puente de Los Fierros: se em La Co-

bertoria começa a grande e temível rampa de 
Pajares, em Puente de Los Fierros começam 
as também temíveis ferraduras de raio redu-
zido. À saída da estação, uma fechadíssima 
ferradura em túnel passa a linha para um pa-
tamar superior. A estação está estabelecida 
num exíguo patamar e pelo comprimento dos 
cantões a montante e a jusante é habitual ver 
comboios de mercadorias aguardando via li-
vre.
n Malvedo: é preciso andar bem a pé 

para se lá chegar, mas Malvedo é um pon-
to obrigatório. É uma estação com três vias, 
muito amplas e com um túnel a meio. O edi-
fício é pequeno e igual a tantos outros, mas dali se avis-
ta o vale em direção a Oviedo. Vêem-se os comboios 
passar num patamar 50 metros acima e… 200 metros 
abaixo.
n Congostinas: as estações da rampa, claro, são 

todas recomendáveis. A estação de Congostinas não é 
excepção e está localizada no ponto mais arborizado da 
rampa de Pajares. O seu túnel norte ficou tristemente 
célebre por um grave acidente na década de 70, envol-
vendo um comboio de combustíveis que se incendiou 
dentro do túnel após colisão com outro comboio. 
n Navidiello: Ah! Se há uma experiência dolorosa 

que aconselho absolutamente é a visita a esta estação. 
Haverá certamente algum veículo capaz de subir até lá, 
mas para o comum dos mortais o carro fica bem longe. 

São 45 minutos de uma ascensão duríssi-
ma: na inclinação e por ser inóspita. Não há 
árvores, apenas vegetação rasteira. É fun-
damental contar com muita hidratação e até 
alimentação pelo caminho. Se no Inverno 
pode até ser perigoso, no Verão as tempera-
turas e a exposição solar num caminho tão 
árduo não o são menos. A estação começa 
em túnel, tem um segundo túnel a meio (de 
três vias) e acaba em túnel. É um balcão 
para o inóspito vale que dali se avista.
n Pajares: é a estação-rainha das 

Astúrias. Pajares é não só um sítio fabulo-
so, que transpira mística e grandiosidade, 
como é um símbolo. Um símbolo da dureza 
das obras que permitiram ligar as Astúrias 

com a Meseta Espanhola. Da inclemência dos Invernos, 
do inatingível, do remoto, do profundo. A sua maravilho-
sa estação é um património de inigualável valor. A mais 
de 1.100 metros de altitude, os cruzamentos sucedem-
-se durante todo o dia. E a experiência de lá estar de 
noite? O caminho de dois quilómetros de terra batida 
(com algum alcatrão completamente consumido) pelo 
meio da névoa é uma espantosa antecipação do mo-
mento de grande respeito que o local impõe. A força do 
vento, o murmúrio das árvores e a passagem dos com-
boios mostram-nos quão grande pode ser a Natureza e 
quão grandiosa pode ser a obra do homem. Depois de 
Pajares, não há mais nada.

Estação de Villabona de Asturias, onde um Cercanias vindo 
de San Juan de Nieva se junta à linha que vem de Gijón

Carvoeiro da Comsa atravessando a estação 
de Viella, na linha 100% mercadorias
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Cruzamento de comboios em Puente de los Fierros, onde 
começa a parte mais dura da ascensão para Pajares

Uma 319 visita Malvedo antes de regressar ao depósito de 
Lugo de Llanera, no meio de um clima tipicamente asturiano

Estação de Congostinas, perdida no 
meio da floresta da rampa de Pajares

Um Alvia passa Navidiello, que 
tinha um hotel – visível à esquerda

Um carvoeiro espera via livre na estação de Pajares
A estação das estações. Pajares é um local 

único e a jóia da coroa das ferrovias asturianas
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Um Principado onde   
as Mercadorias reinam

É sabido que a quota modal do ca-
minho-de-ferro não é famosa em Espa-
nha, como não o é em Portugal. Mas 
as Astúrias, muito provavelmente por 
concentrarem indústrias tão pesadas e 
de tão grande escala, parecem em con-
tracorrente.

De facto, onde quer que se vá, exis-
te uma probabilidade elevada de encon-
trar comboios de mercadorias. Para os 
fãs desta arte, que melhor incentivo?

Mercadorias 1.000 mm 

Começando pelos tráfegos Oeste 
– Este, o que se pode dizer é que são 
variados o suficiente para não aborrecerem. Falo, 
claro, dos tráfegos FEVE. As Asturias são atraves-
sadas por tráfegos de sucata, alumínio e madeira 
que são operados entre Xove (na Galiza) e San-
tander (na Cantabria), com alguns deles a segui-
rem até Bilbao e San Sebastian, já pela rede da 
Euskotren. 

O alumínio de Xove para Bilbao é carregado 
de segunda a sábado, em vagões plataforma tipo 

porta-contentores. A tracção é das mais desejáveis. No 
percurso galego e até Pravia, o mais habitual é o com-
boio estar reservado a uma ou duas locomotivas Alsthom 

da série 1600 – semelhantes às locomotivas 9020 
que a CP teve em serviço durante largos anos nas 
suas vias estreitas. Menos habitual é a incursão 
das Alsthom bi-cabine, as 1650, ou mesmo das hí-
bridas CAF-Sunsundegui, modificadas a partir das 
Alsthom 1000 (semelhantes às locomotivas 9000 
da CP).

Neste corredor circula também sucata, habi-
tualmente em contentores FEVE que são abertos 
em cima. A frequência é menos certa mas é habi-
tualmente integrado nos comboios Xove – Pravia 

regulares. Mais recentemente, começou a carregar-se 
madeira também em Xove, com destino a San Sebasti-
án, num serviço que é da Euskotren mas que é operado 

Estação de Ablaña, onde a via estreita não eletrificada contempla a via larga

Mercadorias Xove - Pravia, pouco depois de Navia

Na bela estação de Cadavio, um mercadorias com 
alumínio e sucata rebocado por duas 1600
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pela FEVE até Bilbao.
Ainda nos tráfegos de via estreita, as Astúrias regis-

tam um importante tráfego de transporte de carvão. En-
tre o terminal de El Musel, no porto de Gijón, e a central 
da EDP de Aboño, circula em média um comboio a cada 
duas horas, por vezes com mais de vinte tremonhas a 
cargo de uma única locomotiva – habitualmente da série 
1600 também. O percurso é de apenas um quilómetro, 
mas quem rejeita uma locomotiva parecida às 9020 que 
a CP teve com uma bela carga de carvão atrás?

Deste terminal sai também um comboio para Soto de 
Ribera, duas a três vezes ao dia. Estes carvoeiros são 
muitíssimo interessantes – diria mesmo que obrigatórios 
para quem visita as ferrovias asturianas. Saem de Aboño 

rumo a El Berrón, por uma das muitas concordâncias 
existentes por ali, passam na estação de Oviedo e conti-
nuam para Trubia, pela tal linha que chegou a ser de bito-
la ibérica. De Trubia, seguem pela linha não-electrificada 
até Soto de Ribera – são os únicos comboios comerciais 
que aí passam. São habitualmente rebocados por duas 
locomotivas 1600 em unidade múltipla, com uma vintena 
de vagões carregados – cerca de 1.200 toneladas, em 
via estreita!

O lote de carvoeiros não fica completo sem um servi-
ço muito especial. Especial porque é de curta distância, 
mas especial sobretudo porque é o serviço ferroviário da 
última mina de carvão asturiana. O serviço está marcado 
todos os dias, mas como a mina está em acelerada de-

cadência não é certa a sua 
realização regular. Trata-
-se, pois, do carregamento 
de carvão em Mieres, des-
tinada à central de Soto de 
Ribera, alguns quilómetros 
mais abaixo. Novamente 
uma vintena de vagões, 
mas aqui habitualmente 
com uma única locomotiva 
1600, já que de Mieres a 
Soto de Ribera é sempre a 
descer e em sentido inver-
so apenas há que rebocar 
a composição vazia. Acon-
selha-se por isso visita à 
estação de Soto de Ribera 
para saber junto dos ferro-
viários se o comboio circu-Carregamento do carvão da última mina asturiana em Mieres

Nas complicadas bifurcações de Verin-Aboño, um par de 1900 
leva para El Berrón um siderúrgico proveniente de Trasona

Comboio Soto de Ribera – Aboño, pela linha Collanzo – Trubia
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la ou não – é muito temperamental!
Por fim, os comboios siderúrgicos. Se na via larga são 

uma loucura, na via estreita não o são menos. Com ori-
gem sobretudo no complexo de Trasona, do lado de Avi-
lés, há vários comboios por dia a ligarem a Trasona com 
El Berrón – o tal centro nevrálgico da FEVE. Daí, seguem 
habitualmente para Santander e Bilbao – três a quatro cir-
culações diárias.

Se até aqui estivemos quase sempre a falar de com-
boios que são reserva de caça das locomotivas Alsthom 
monocabine, nos siderúrgicos falamos sobretudo de terre-
no das locomotivas híbridas da CAF, as 1900. São moder-
nas mas emanam um charme irresistível – será por serem 
de via estreita? Versáteis, permitem poupar em energia 
quando a catenária está disponível – e trocam de tracção 
em andamento!

Excluindo os comboios El Musel – Aboño, de reduzi-
díssimo trajeto, um dia de semana nas Astúrias pode mes-
mo assim render mais de dez comboios de mercadorias 
de via estreita, com alguma facilidade e sem forçar mui-
to. Muitos deles, claramente acima das 1.000 toneladas. 
Quando temos de regressar, regressamos a casa entre 
suspiros, é claro.

A central EDP de Aboño é alimentada por via férrea, com 
comboios que fazem pouco mais de 500 metros

À conquista de Pajares, uma locomotiva 
tandem 289 passa Campomanes
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Mercadorias 1.668 mm

Se até na via estreita podemos contar com 
um tráfego de mercadorias consequente, o que 
podemos dizer da via larga? É um corrupio às 
vezes difícil de compreender. Está obviamente 
centrado na imensa indústria do aço, dos pólos 
de Avilés e Gijón, e na actividade dos terminais 
portuários.

Devido à dureza da rampa de Pajares, uti-
lizada por quase todos os comboios de mer-
cadorias, as Astúrias são desde sempre uma 
zona protegida de algumas das mais impres-
sionantes séries de material circulante. Para 
não ir mais atrás, foi por aqui que andaram as 
famosas 7700 de fabrico English Electric. Des-

de o início dos anos 80, é por aqui que reinam 
sem contestação as imponentes 251, que não 
negam a sua evidente origem japonesa. Estas 
colossais locomotivas de 120 toneladas e três 
bogies de dois eixos são já uma marca regis-
tada da região e são os grandes cavalos de 
batalha da Renfe Mercancias, capazes de tre-
par a rampa de Pajares sozinhas com cerca de 
1.000 toneladas às costas. Um feito que nem 
as mais novas e mais potentes 253, de fabrico 
Bombardier, conseguem igualar ou aproximar.

Estas locomotivas com bi-redução (100 / 
140 km/h) têm por isso a cargo todos os trá-
fegos entre as Astúrias e a Meseta, admitindo 

poucas excepções.
Num dia normal, o complexo de Avilés (Tra-

sona) da Arcelor Mittal pode gerar mais de dez 
comboios siderúrgicos – todos de bobines de 
chapa, alguns com elas a descoberto, outros 
com as bobines carregadas em vagões de 
lona. Vários comboios sobem apenas até Bus-
dongo, para aí serem reunidos a outras circu-
lações que, essas sim, continuam para Leon 
e mais além. Isto permite à Renfe concentrar 
os esforços de tracção e meios humanos para 
ultrapassar a rampa de Pajares, consolidando 
carga a partir de Busdongo em comboios mui-
to mais pesados.

Os maiores exemplos são os comboios 
Um primeiro corte de vagões sobe a Busdongo. 

Atrás de si, um comboio igual circulará para juntar 
os vagões na estação de Castilla Leon

Deixada que está a carga em Busdongo, esta 
251 baixa a Lugo de Llanera isolada

As locomotivas 269 eram habituais nos tráfegos 
siderúrgicos. Aqui, chegando a Villabona de Astúrias



27

biTola ibériCa

Railsider com origem na Trasona e com destino a Sa-
gunto, um porto no Mediterrâneo. Estes comboios circu-
lam sempre desdobrados até Busdongo, com cerca de 
900 toneladas cada um, sendo aí reunidos numa única 
circulação que vai até Sagunto – atravessando toda a 
Espanha – com uma única 251 e 1.800 toneladas às 
costas! O mesmo esquema é aplicado em alguns com-
boios com destino à fronteira francesa, que seguem re-
forçados a partir de Busdongo. Não é por isso de admi-
rar que sobretudo durante a tarde se vejam locomotivas 
isoladas a descer de Busdongo para o depósito de Lugo 
de Llanera, onde pertencem as 251 e onde descansam 
eventuais outras séries que pos-
sam aparecer nestes serviços.

Há ainda mais dois comboios 
diários para Miranda de Ebro / 
Irun, com continuação para Fran-
ça, e que podem ser também 
desdobrados até Busdongo. Es-
tes comboios são muitas vezes 
uma das excepções ao reinado 
das 251. As potentes 289.1, lo-
comotivas tandem do depósito de 
Miranda de Ebro, são presença 
assídua desde 2014 – até então, 
eram habituais as unidades múlti-
plas de 269.

Acresce um comboio diário 
de bobines para Valladolid e dois 
comboios semanais para Vigo – 

uma autêntica epopeia pois as 251 depois de passarem 
Pajares ainda voltam a passar provação semelhante nas 
terras do Bierzo, nomeadamente entre Astorga e Pon-
ferrada.

Todo este movimento é alimentado pelas numerosas 
marchas entre Lugo de Llanera e Trasona, visto que as 
locomotivas que chegam à Trasona não são, por regra, 
as que repartem com novo comboio carregado em sen-
tido inverso. Habitualmente uma locomotiva que chega 
recolhe ao depósito e uma que sai carregada veio do 
depósito.

Nos tráfegos siderúrgicos há ainda mais dois com-

boios diários, pelo menos. Um de 
carril, vindo do complexo de Gi-
jón (Poago), habitualmente com 
destino a Valladolid. Nestes com-
boios são transportados os carris 
novos que Portugal importa para 
a sua rede ferroviária. E há ainda 
as bobines de arame para Alfare-
los! As 251 levam o comboio até 
Venta de Baños, onde uma 333.3 
a diesel os leva até à fronteira 
portuguesa. Sendo um comboio 
completamente diferente dos ou-
tros, o famoso “Alambrón” é um 
dos comboios mais em destaque 
entre os trainspotters da região. 
Por vezes, a origem de Poago é 
substituída por Trasona, do lado 

Na linha de Viella, uma 251 reboca vagões para Miranda de Ebro

Menos presentes nas Astúrias, as 253 aparecem 
episodicamente. Aqui com um carvoeiro para La Robla
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de Avilés, quando Portugal importa bobines de chapa 
em vez de bobines de arame.

Além dos regulares, o tráfego siderúrgico tem por 
vezes ainda vários especiais adicionais, consoante o 
momento do mercado e a procura que ele confirme. 
Por vezes, há também comboios com chapas planas.

Ainda na Renfe Mercancias, temos depois o tráfe-
go de carvão de La Robla. Carregados em Aboño, do 
imenso terminal de carvão de El Musel, os comboios 
fazem uma tímida incursão na região de Castilla-León, 
servindo a central eléctrica de La Robla, poucos quiló-
metros após Busdongo. Entre quatro a cinco comboios 
diários em cada sentido transportam doze tremonhas 
de carvão – cerca de 960 toneladas brutas. No Inver-
no é habitual haver circulações também aos fins-de-
-semana.

Também com origem no porto de Gijón existe o trá-
fego de cereais para Arevalo, perto de Ávila, a cami-

nho de Madrid. quatro a cinco vezes por semana, dois 
comboios saem um atrás do outro do porto asturiano e, 
contrariamente aos siderúrgicos, só consolidam na tria-
gem de Leon, de onde sai depois um comboio único para 
Arevalo. Isto é motivado pelo horário tardio dos com-
boios, que não aconselha manobras em Busdongo nem 
se traduz em vantagens reais a nível de optimização de 
tempos de condução.

O ramalhete Renfe através de Pajares não fica com-
pleto sem um comboio com origem em San Juan de 
Nieva. Ali é carregada madeira todos os dias úteis, com 
destino a Zaragoza. O comboio consolida na triagem de 
Leon com madeira vinda da Galiza. Normalmente é a 

251 que sai de San Juan de Nieva que leva a 
composição dupla de Leon a Zaragoza.

Finalmente, e ainda via Pajares, há um com-
boio semanal de cinzas entre Soto de Rey (da 
central de Soto de Ribera) e Venta de Baños 
– e é a grande excepção em termos de locomo-
tivas. É o único comboio habitualmente afecto 

às modernas 253. Não sendo muito regular, por vezes é 
possível ver essa 253 a realizar outros comboios, devido 
à supressão do comboio de cinzas.

Até há pouco tempo haviam ainda comboios noctur-
nos de transporte de automóveis, que embarcavam em 
Gijón na auto-estrada marítima para Nantes. Actualmen-
te esse movimento marítimo faz-se a partir do porto de 
Vigo. E havia ainda o fantástico comboio da Asturiana, 
que uma vez por semana saía de Viella em direção à An-
daluzia, com leite asturiano de grande qualidade. Muito 
pesado, esse comboio de contentores levava muitas ve-
zes além da tracção múltipla de 269 à cabeça um reforço 
à cauda para subir Pajares. Era um comboio de priorida-

Descendo para Gijón, uma 251 leva um cerealeiro 
vazio pelas curvas da rampa de Pajares

Comboio de madeira vazio com destino a San Juan de Nieva. Campomanes
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de máxima, pelo que mesmo durante fortes nevões era 
habitual realizar-se quanto os restantes comboios esta-
vam suprimidos, recorrendo a locomotivas diesel. 

Ainda da Renfe, existem mais tráfegos de mercado-
rias que não saem das fronteiras do Principado. Com 
frequência variável, mas normalmente três a quatro ve-
zes ao dia, o complexo da Arcelor Mittal de Poago é ali-
mentado por cal retirada de minas próximas de Oviedo. 
O ramal não-electrificado com cerca de três quilómetros 
sai da estação de Lugones e encontra-se muito degra-
dado – é como ver a Linha do Vouga em versão via larga 
e com mercadorias. Compete habitualmente às loco-
motivas 319.4, uma especialidade asturiana, a tracção 
destes comboios. Não é no entanto raro ver também lo-
comotivas 333.3 neste tipo de operações. Também com 
frequência variável existem comboios entre Poago e Tu-
dela de Veguin, onde existe uma cimenteira que recebe 
cinzas. Apesar do trajecto 100% debaixo de catenária, é 
também habitual ser reserva de caça das 319.4. 

As 319.4 têm ainda um curioso e fundamental papel 
no Inverno, pois é nestas locomotivas que são montadas 
enormes cunhas limpa-neves. Quando há nevões, habi-
tualmente na véspera sobem de Lugo de Llanera para 
Busdongo duas locomotivas devidamente equipadas, 

que operam em unidade múltipla e vão limpando a via à 
medida das necessidades.

Finalmente, opera também nas Astúrias o operador 
Comsa, que acabou por conseguir o monopólio dos 
tráfegos de carvão Aboño – Ponferrada, que até 2014 
operava em concorrência com a Renfe. Nesta operação 
a Comsa utiliza vagões porta-contentores com conten-
tores abertos carregados de carvão, rebocados por lo-
comotivas da CAF – as famosas Bitrac. As Bitrac são 

O comboio da Asturiana era uma das grandes especialidades. 
Aqui, ainda em Castilla Leon, passando Villamanin

As famosas locomotivas limpa-neves em acção

Comboio Lugones – Poago, no terminal de carregamento de cal

Esta Bitrac conquista os últimos metros da ascensão, e 
depois de cruzar Pajares prepara-se para deixar as Astúrias 

no ponto culminante da linha: o túnel de Perruca
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enormes locomotivas com mais de 100 toneladas e dois 
bogies de três eixos. São híbridas – funcionam quer em 
tração diesel (4.000cv de potência) quer em tração eléc-
trica (mais de 6.000 cv de potência). O seu peso aderen-
te e potência garantem-lhes prestações semelhantes às 
locomotivas 251 da Renfe e são espectáculo garantido 
rampa acima. Asseguram habitualmente dois comboios 
diários, de segunda a sexta-feira.

Pelo que se percebe, é um tráfego de mercadorias 
tremendo que dá muitas dores de cabeça aos regulado-
res da linha de Pajares, onde as estações de cruzamento 
não são assim tantas e onde por vezes estes comboios 
pesados sofrem a bom sofrer com as rampas duras, as 
curvas apertadas, a humidade ou até mesmo a neve.

Mas não é tudo! Ainda sobra a fantástica linha do Val-
le – assim é chamada a linha da Arcelor Mittal que liga os 
complexos de Trasona e Poago. Desenvolvendo-se num 

verdejante vale, esta via dupla tem um tráfego 
de três a cinco comboios por hora, 24 horas 
por dia, 365 dias por ano. Para todos os efei-
tos, os comboios são parte da produção des-
tas fábricas. Os comboios transportam, em va-
gões muito pesados e extremamente rústicos, 
matérias-primas e produtos semi-acabados.

Há um ramal para Aboño, onde são car-
regados comboios de carvão – normalmente, 
existe um a cada três horas. São rebocados 
o mais normalmente por locomotivas GECo, 
com uma sonoridade fantástica, em pares. 
São comboios com mais de 1.600 toneladas e 
que se fazem ouvir nas rampas duras do aces-
so à linha do Valle.

Há também tráfego de petcoke, não tão fre-
quente como os comboios de carvão e para 
os quais foram alugados há alguns anos va-

gões Uaoos da CP, entretanto substituídos por outras 
tremonhas da Comsa. É a Comsa que opera, para a Ar-
celor Mittal, os tráfegos de petcoke. O mais normal é 
ser usada a locomotiva Vossloh G-1700 que a Comsa 
tem afecta exclusivamente ao serviço da Arcelor Mittal, 
mas conta também com duas locomotivas Nohab, com-
pradas em 2ª mão à Dinamarca, e que fazem aparições 
regulares na linha com diversos comboios.

Além destes, os comboios mais regulares são os cha-
mados Torpedos. São gigantescos vagões-torpedos, de 
250 toneladas cada um, que transportam aço líquido a 
alta temperatura. É perigoso chegar perto destes vagões 
e a sensação de estar numa passagem superior à pas-
sagem deste tipo de material é impressionante: é como 

se passasse um vulcão por baixo de nós. Por 
vezes azares acontecem nesta linha, que sujei-
ta a tão grande desgaste não consegue evitar 
desalinhamentos geométricos frequentes, ape-
sar de serem também frequentes as renovações 
de via. Chegam a haver quatro comboios por 
hora só deste tipo e repartem-se habitualmente 
entre locomotivas G-1700 da Vossloh pertença 
da Arcelor Mittal e as locomotivas GECo mais 
antigas.

O outro tráfego que existe, e que circula em 
intervalos de duas a três horas, é o transporte 
de gigantescas placas de aço em vagões plata-
forma com mais de 100 toneladas de peso bru-
to. Estes também são repartidos entre locomoti-
vas Vossloh e GECo.

A linha além da beleza natural que a circun-

Um comboio Arcelor Mittal com barras de aço. Em fundo, um início de 
incêndio provocado pela passagem de um torpedo com aço líquido

Os imponentes carvoeiros, ainda entregues às míticas GECo
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As G1700 operam sobretudo os torpedos, com aço líquido

Torpedos à saída do tunel de Trasona, 
ponto culminante da linha

Secção de três vias, onde passa mais 
uma G1700 a caminho de Trasona
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da tem um túnel bi-tubo (via dupla) entre o complexo de 
Trasona e o Valle, com mais de um quilómetro de exten-
são, e um outro mais curto, de via única, para entrada 
no complexo de Poago, do lado de Gijón. Tem ainda um 
viaduto por cima do vale, de via dupla, com cerca de 300 
metros de extensão e que antecede o túnel de Poago.

É a cereja no topo do bolo do tráfego de mercadorias 
das Astúrias, pois não é habitual ter-se acesso tão facili-
tado e numa envolvente tão natural e agradável a cami-
nhos-de-ferro industriais com esta escala, este tráfego e 
estas locomotivas diesel. Existe 
inclusivamente uma secção de 
via tripla junto à bifurcação de 
Aboño e junto ao túnel bi-tubo 
de Trasona há uma estação com 
três vias, que permite manobras 
e é usada também para largar lo-
comotivas que dão tracção pela 
cauda no percurso Trasona a 
Poago: o túnel é em fortíssima 
rampa, e é frequente existirem 
locomotivas não atreladas a da-
rem tracção pela cauda. Como 
não seguem atreladas, detêm-se 
depois nesta estação.

Região Demarca-da

Se existem regiões demarcadas para vários produ-
tos, as Astúrias são meritoriamente uma região demar-
cada para ver bons caminhos-de-ferro. De várias bitolas, 
com muito tráfego, com comboios de passageiros e mer-
cadorias, automotoras e locomotivas, diesel e eléctrico.

Existe espaço para o modernismo absoluto que se vê 
na estação de Oviedo e nos comboios Alvia, como para 
o rústico dos comboios de carvão rebocados por loco-
motivas diesel monocabine. Existe espaço para subur-

Alvia Gijón – Madrid, descendo para Villabona de Asturias

O Transcantábrico pelas Astúrias é um espetáculo único de observar. O comboio apresta-se a chegar a Luarca
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banos convencionais com os Civia da Renfe como para 
o frenesim dos suburbanos de via estreita da Renfe.

Toda a envolvente asturiana é lindíssima – é intrínse-
co à região. É uma espécie de Suíça da Península Ibé-
rica, onde a maioria do território se pauta por florestas 
húmidas e prados verdejantes. O clima é também 
ele muito húmido. A cidade de Avilés é uma gran-
de surpresa e nela se encontra o famoso centro 
Niemeyer. Gijón encanta pelas suas enormes ba-
ías a pedir um passeio à beira-mar ou a contem-
plar o mar furioso enquanto se come um churro 
com chocolate quente numa noite de Inverno.

Há localidades maravilhosas, e onde passa o 
comboio, como Navia, Llanes ou, um fraquinho 
pessoal, Luarca. Santo Eusébio, como é possí-
vel haverem vilas como Luarca? Desfilar por ali 
o Transcantábrico é um quadro quase surrealista 
pela reunião de tão superlativos adjectivos.

Há os Picos da Europa. Ah, e há Covadonga. 
Mesmo para um não-crente, Covadonga é um lu-
gar sagrado. Em cada uma daquelas cascatas, 
em cada uma das grutas… sim, ali passaram-se 

grandes episódios da história ibérica. E se algum dia 
em algum lugar existiu mesmo algum milagre transcen-
dental, então teve de ser ali. Não há outro sítio. Umas 
centenas de metros mais alto, encontram-se os Lagos 
de Covadonga – já têm saudades da Volta a Espanha 
em Bicicleta?

Finalmente, nas Astúrias há Pajares. Podia não ha-
ver mais nada, mas haver uma linha como a rampa de 
Pajares, haver uma estação que contempla a imensidão 
como Pajares, uma que se esconde no inóspito como 
Navidiello ou uma que desbrava florestas como Con-
gostinas já é património mais que suficiente para, por si 
só, considerar as Astúrias como um destino ferroviário 
obrigatório.

Não percam a oportunidade de saborear as carnes 
asturianas, habitualmente regadas com sidra da região. 
Nas Astúrias come-se muito bem. É possível pedir mais?

Do cabo Peñas, o ponto mais a Norte das 
Astúrias, avista-se Gijón e os Picos da Europa

Estação de Pajares.

Os Lagos de Covadonga, um 
espectáculo natural deslumbrante

Centro Niemeyer, em Avilés



.
Dia 2: Comboio Transcantábrico 
à entrada de Cadavedo

Tiago Ferreira
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Após a perseguição do comboio de alu-
mínio de Xove na rede galega e astu-
riana da FEVE, efectuada no dia 18 de 

Julho de 2015 e já retratada na Edição da Trains-
potter de Outubro de 2015, ficou prometido um 
retrato dos dois dias seguintes, os quais fo-
ram passados essencialmente na perseguição 
na região asturiana ocidental do mais famoso 
comboio de passageiros da rede de via estreita 
espanhola: o Transcantábrico.

Dia 1, 19 de Julho de 2015
Depois de uma manhã passada na região en-

tre Oviedo e Avilés em torno das composições de 
siderurgicos provenientes da Arcellor Mittal traccio-
nados pelos locomotivas da série 251 da Renfe, ao 
inicio da tarde dirigimo-nos até à localidade gale-
ga de Ribadeo, ponto de partida para a circulação. 
São 14h45. O dia está nublado mas apresenta uma 
temperatura de 28 ºC e uma percentagem eleva-

Dia 1:  Estação de Xove com a composição prestes a partir. 

Perseguição ao 
TranscanTábrico

Tiago Ferreira



36

Comboio inTernaCional

da de humidade. A locomotiva híbrida 1915, com 
uma composição de doze carruagens e dois fur-
gões geradores, aguardava pela hora de partida do 
comboio nº 72805 (15h00). Ao lado, uma unidade 
dupla diesel estacionada na linha 1 aguarda pelo 
próximo serviço com destino a El Ferrol. Efectuado 
o primeiro registo na passagem superior à saída 
da estação, seguimos de imediato para o lado as-
turiano, atravessando a ria em Vegadeo, de onde 
faremos um primeiro registo em plena via na ponte 
existente à entrada da localidade. Aproveitando a 

boa panorâmica do local, é pos-
sível acompanhar o percurso da 
circulação durante quase cinco 
minutos na margem oposta ate 
à entrada da ponte, por onde a 
composição passa por volta das 
15h10, dada a serie de curvas e 
contracurvas existente entre as 
duas localidades mencionadas. 
Tentámos efectuar um regis-
to junto do apeadeiro seguinte, 
Castropol, a 2 km, mas a curta 
distancia não o permitiu efectu-
ar (estava já a passar no local 
aquando da nossa chegada ao 
apeadeiro).

Acompanhando a estrada na-
cional N-631 e a entrada da composição numa 
zona de densa vegetação que impede efectuar um 
registo com qualidade, estava previsto dirigirmo-
-nos para Cartavio, 32 km mais à frente, onde a 
hora prevista de passagem é 15h38. Houve ainda 
tempo para fazer um registo sem sair do carro na 
passagem por Tapia, às 15h31. Passados quinze 
minutos, às 15h46, mesmo com quase dez minutos 
de atraso, não conseguimos apanhar devidamente 
a composição na passagem superior de Cartavio, 

ficando apenas um 
registo traseiro da 
composição. Se-
guimos para Navia, 
que dista cerca de 
8km para efectuar 
um registo na esta-
ção desta localida-
de por onde passa 
pelas 15h57, tendo 
recuperado ligeira-
mente o atraso re-
gistado à passagem 
por Cartavio. 

Neste primeiro 
dia tínhamos previs-
to ainda fazer mais 
dois registos do 

Dia 1: Atravessando a Ria de Ribadeo

Dia 1: Passagem pela estação de Navia
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Transcantábrico, primeiro em Las Barqueras, que 
dista 13 km de Navia e com passagem às 16h12, 
e 8 km diante em Luarca, local de chegada previs-
ta às 16h28, onde os passageiros abonados iriam 
pernoitar até ao dia seguinte. Todavia, tendo em 
conta a folga existente na marcha, o estado dos 
locais seleccionados e a recuperação do atraso já 
registado, optou-se por fazer o registo num local 
onde no dia anterior tinha sido 
efectuado um bom registo do 
comboio de aluminio provenien-
te de Xove: Ribadecima, onde a 
composição passou por volta das 
16h25, quando o Sol começava 
a aparecer entre as nuvens com 
cada vez maior força.

Após a curta viagem realiza-
da neste primeiro dia, de apenas 
uma hora e trinta minutos (cerca 
de 70 km), e tendo em conta as 
horas de luz solar ainda existen-
tes, fomos deixar a nossa baga-
gem no hotel e efectuar um perí-

odo de descanso de pouco mais de uma hora (que 
bem soube tendo em conta o calor que apertou du-
rante a tarde). Depois dessa pausa, fomos efectuar 
alguns registos da composição diária de volta do 
comboio de transporte de alumínio nº 73300, com 
destino a Xove.

Tínhamos previsto começar em La Magdalena 
por volta das 17h25, mas tendo em conta o perío-

Dia 1: Passagem por Ribadécim

Dia 1: Aguardando pelo reinicio da marcha em Luarca
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do do descanso efectuado, 
iriamos começar em Ca-
davedo, cuja composição 
tinha passagem progra-
mada pelas 17h50; todavia 
passou apenas às 18h26, 
com quase 40 minutos de 
atraso. Contrariamente 
à véspera (tracção asse-
gurada uma locomotiva 
Alsthom da série 1600), a 
locomotiva híbrida 1903, 
com seis vagões transpor-
tando doze contentores 
de 20 pés, passa sobre a 
passagem superior situada 
à saída da estação desta 
localidade asturiana, en-
volta num relevo de densa 
vegetação, muito caracte-
rístico neste local. Voltá-
mos para a Autovia A-8, tal 
como efectuado em diver-
sos pontos na perseguição 
ao comboio de alumínio 
no dia anterior. Seguimos 
para Rio Esva, 7 km mais 
adiante com passagem 
prevista às 18h23, mas 
tendo em conta o atraso 
seria muito difícil efectu-
ar o registo no local. Por 
distracção, não saímos na 
saída para esta localidade, 
pelo que optámos para se-
guir para Luarca para efec-
tuar um registo no grande 
viaduto em arco existente 
à entrada da estação.

Na linha 3 da estação encontra-se a composição 
do Transcantábrico pronta a sair no dia a seguir. Às 
18h44, a locomotiva 1903 começa a entrar no via-
duto em arco, no qual é possível obter um interes-
sante enquadramento junto da agulha de entrada 
no lado Leste.  

No programa original tinha sido planeado efec-

tuar ainda registos em La Ronda, Piñera, Salcedo, 
Navia e Cartavio, mas tendo em conta o atraso re-
gistado na composição e a distância ainda a per-
correr de volta ao hotel, decidimos fazer um último 
registo em Piñera, junto da passagem superior 
existente ao lado da igreja da localidade, no qual se 
obtém um bom plano dos campos cultivados junto 

Dia 1:  Passagem do retorno do comboio de mercadorias para Xove em Cadavedo

Dia 1: Passagem do mercadorias para Xove em Piñera
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da via. Às 19h03, após ter recuperado boa parte 
do atraso registado (passagem prevista às 18h58) 
faríamos o último registo do dia. Seguimos de ime-
diato para o hotel para um merecido descanso, ten-
do já na nossa mente a hora de partida da compo-
sição de Luarca.

Dia 2, 20 de Julho 2015

O segundo dia perseguição foi planeado para 
dois períodos distintos: o primeiro período, na par-
te da manhã, na zona compreendida entre Luarca 
e Avilés, e o período da parte da tarde na região 
entre Oviedo e Gijon, na zona electrificada da rede 
asturiana da FEVE. Pelo meio iríamos ainda efec-
tuar dois registos na via estreita aos comboios de 
carvão para a Central Electrica de Soto de Ribera, 
explorada pela EDP.

O dia começa bem cedo, por volta das 7h00 da 
manhã, de modo a fazer o primeiro registo no via-
duto existente à saída de Canero, onde a passa-
gem prevista era às 7h20. Saímos do hotel cerca 
de 10 minutos antes. O dia nasce fresco e nublado 

com algum nevoeiro, tempo muito característico 
desta zona. O viaduto em alvenaria com dez arcos 
sobressai naturalmente num vale profundo onde 
predomina a criação de gado, dado os lacticínios 
serem um dos pilares económicos da região. Dez 
minutos depois, temos um novo registo em Cada-
vedo, mas no lado oposto ao realizado no dia an-

tes ao comboio de alumínio, na mesma passagem 
superior.

Após estes dois primeiros registos à hora previs-
ta seguimos para Valdredo, situado a 17 km, onde 
chegamos rapidamente através da Autovia A8. O 
local, sendo entrincheirado e com bastante vegeta-
ção, não permite fazer mais que um simples regis-
to, com o Sol a bater de frente para a composição. 
Iremos efectuar um último registo na parte da ma-
nhã 11 km mais á frente, em Cudillero, local já nos-
so conhecido, situado junto de uma falésia à entra-
da desta localidade costeira, por onde passará às 
08h11, contando a circulação já com doze minutos 
de atraso. Tínhamos ainda planeado efectuar mais 
algumas fotos até Avilés (entre Pravia e Candás), 

Dia 1: Passagem do Mercadorias no viaduto à entrada Estação Luarca
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mas dado o relevo acidentado da zona costeira e a 
pouca probabilidade se efectuar registos com qua-
lidade, além da existência de uma circulação vinda 
do Terminal de Carvão do porto de Gijon para Soto 
de Ribera efectuado por uma UM de locomotivas 
Alsthom 1600, pouco depois das 9h00, fez-nos mu-
dar os planos.

Voltamos a entrar na Autovia A-8 em direcção 
a Oviedo, onde pelo caminho apanhamos a hora 
de ponta desta região onde vive mais de meio mi-
lhão de habitantes. En-
tramos na Autovia A-66 
até à saída de Soto de 
Ribera, situada junto da 
Central Termoeléctrica, 
com passagem ainda 
pela triagem da FEVE 
existente à entrada da 
Central, no qual estão 
apenas estacionados 
alguns vagões tremo-
nhas de transporte de 
carvão. Vamos até à 
estação de Fuso de La 
Reina, num troço da 
linha Trubia – Collan-
zo, cujas circulações 
existentes são os dois 
comboios diários de 

transporte de carvão vindo 
do porto de Gijon. Desde 
1999 não existe serviço de 
passageiros, com a abertu-
ra da variante para Oviedo 
a partir de Trubia, embora 
a infraestrutura mantenha 
todas as condições parais-
so caso seja necessário 
proceder-se à sua reacti-
vação, mantendo em bom 
estado de conservação 
tanto estações como ape-
adeiros. 

Fuso de La Reina apa-
rece muito bem enquadra-
da numa paisagem tipica-

mente asturiana. Constituída por quatro linhas, com 
um acesso algo estreito a partir da estrada princi-
pal, fica situada ao lado de um penhasco, onde o 
edifício de passageiros fica assento sobre a sua 
base. A estação fica numa antiga bifurcação onde 
no lado esquerdo seguia para Oviedo e onde os 
carris já foram levantados sendo que, no lado direi-
to, o penhasco é furado por um túnel por onde a via 
segue para Soto de La Reina e Collanzo. Às 9h20 

Dia 2:  Passagem do carvoeiro provenientede do porto de Gijon em Fuso de la Reina

Dia 2:  Viaduto de Canedo
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uma unidade múltipla 
constituída pelas loco-
motivas 1602 e 1608, 
com o comboio nú-
mero 73242, começa 
a ser ouvida ao longo 
de todo o vale, passa-
do dois minutos depois 
pela linha 1 e entrando 
logo no túnel de segui-
da.

Como a composi-
ção, logo após chegar 
à triagem da central, irá 
trazer material vazio de 
volta ao porto, faremos 
um registo do retorno 
ao porto em Cases, na 
passagem superior existente jun-
to do apeadeiro no lado Sul, situ-
ado cerca de 4 km mais adiante. 
Passados cerca de 50 minutos, 
a mesma unidade múltipla com o 
comboio 73243 segue em direc-
ção a Gijon, a caminho de mais 
um carregamento de carvão. Ter-
minava assim o período matinal 
nas linhas da FEVE.

Após os registos efectuados 
durante a manhã e ao inicio da tar-
de em via larga na zona de Oviedo 
(principalmente em Viella), e apro-
veitando o retomar da circulação 
do Trancanábrico proveniente de 
Gijon, dirigimo-nos para Pinzales, já na direcção de 
Santander. Quase por baixo da Autovia AS-II que 
liga directamente Oviedo a Gijon, existe uma pas-
sagem de nível junto da qual uma pequena colina 
permite fazer uma panorâmica de todo o vale. Está 
prevista a passagem do Transcantábrico por vol-
ta das 16h30. Dado o ligeiro atraso, houve ainda 
tempo para fotografar uma composição suburba-
na proveniente de Gijon efectuada pela UDE 3537 
com destino a Luviana. Após cerca de vinte minu-
tos, às 16h50 finalmente o Transcantábrico passa-
va por nós. A locomotiva 1915 estranhamente não 

está a circular com tracção eléctrica. Rapidamente 
seguimos para o carro para o último registo, 3 km 
mais adiante, em Pinzales, na recta existente após 
a estação. Seria efectuado cruzamento com a UDE 
3317, proveniente de Laviana, que está a efectuar 
o Regional 70420 para Avilés. A partir de Pinzales a 
1915 circulará directamente com tracção eléctrica, 
já que dois minutos depois, às 16h59 nos apresen-
tará com o pantógrafo levantado. Terminava assim 
a perseguição ao Transcantábrico. A via estreita 
ainda continuaria no dia a seguir, com o registo do 
comboio de transporte de carvão proveniente da 

Dia 2:  Passagem do carvoeiro provenientede do porto de Gijon em Fuso de la Reina

Dia 2: Passagem do retorno de Soto de Ribera para Gijon em Cases
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Mina de Mieres (a última em activi-
dade nas Astúrias), para Soto de Ri-
bera, tracionado por uma locomotiva 
da série 1600.

A experiência de fotografar um 
Transcantábrico é muito diferente. 
O tamanho e o perfil da composição 
(nomeadamente as dimensões das 
carruagens de passageiros para o 
gabarit de via estreita) impressio-
nam tanto ao estar parada como 
circulando em plena via, principal-
mente quando nos lembramos das 
composições de passageiros que 
circularam na nossa rede (mesmo 
as dimensões da composição forma-
das pelas 9000/20 e carruagens Na-
politanas que circularam no Grande 
Porto nos Tranvias para Guimarães 
e Trofa). Sem dúvida uma experien-
cia a repetir, de preferência numa 
próxima oportunidade na zona entre 
Gijon e Bilbao.

Dia 2: Passagem do Regional em Pinzales

Dia 2: Após saída da estação de Pinzales

Dia 2: Passagem do Transcantábrico por Pinzales



Dia 2: Passagem do 
Comboio Transcantábrico 
por Cadavedo

Tiago Ferreira

spoTTing
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auTomoTora 
naCional em 

leixões

Ricardo Ferreira

A maioria dos leitores certamente se 
deve recordar de ver uma ou outra 
foto a circular de uma automotora 

de fabrico nacional estacionada algures em 
Leixões, no estado e local que a primeira foto 
deste artigo nos mostra. Pois bem, o chassis 
dessa pequena automotora ainda hoje existe e 
pode-se facilmente encontrar junto da triagem 
de mercadorias do porto de Leixões, próximo 
da ponte ferroviária sobre o rio Leça.   

Esta automotora fez parte de um conjunto de 
sete automotoras de fabrico nacional, construídas 
nas oficinas de Santa Apolónia a partir de 1943. 
A sua utilização em serviço regular fez-se até à 
década de 60 e essencialmente em ramais e linhas 
com menos tráfego. Com a chegada das modernas 

automotoras NoHAB em 1949 e logo depois das 
Allans, a sua carreira acabou por ser praticamente 
efémera. Uma delas, a segunda da série, terá até 
sido demolida em 1953 e a que acabou os dias em 
Leixões é a única ainda hoje existente. Não existindo 
dados que consigam comprovar a numeração 
dela, sabe-se que pelo menos a segunda não é 
(pelo motivo anterior) e que a sexta também não, 
porque apresentava a estrutura da porta abaixo do 
tejadilho (ao contrário do que mostra a primeira foto 
deste artigo).

Segundo Fernando Pedreira na revista Bastão 
Piloto nº 238 da APAC, a automotora que acabou 
em Leixões terá finalizado a sua carreira a fazer 
serviços “VIP” para a CP, atendendo ao facto de ter 
acabado a circular com todos os bancos de primeira 

classe. E isto pode até justificar o 
facto de ter ido parar a Leixões.

No período da década de 80, 
esta automotora esteve durante 
muitos anos fora de serviço mas 
abrigada na antiga cocheira de 
locomotivas da Leixões, que 
existia junto ao depósito de 
água das locomotivas a vapor 
(que ainda hoje existe), com o 
esquema de pintura azul por 
cheio. Entretanto, já nos anos 
90 e provavelmente com a 
demolição da cocheira, terá sido 
encostada num topo de via junto 

A automotora em Leixões no dia 4 de Novembro de 1997, José Ferreira

A automotora em Leixões em Novembro de 1999, Ricardo Ferreira
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da actual triagem de mercadorias, próximo da 
ponte ferroviária sobre o rio Leça. A primeira foto 
retrata a automotora nesse local em Novembro de 
1997. E por ali terá ficado mais uns tempos, até 
ter sofrido um incêndio que a deixou no estado 
que a segunda foto mostra, obtida em Novembro 
de 1999. 

Onze anos depois, em 2010, voltei a Leixões 
para ver se ainda a encontrava, mas não consegui 
ver mais nada que um monte de mato a cobrir o 
topo de via do local onde a automotora estava 
anteriormente. Por nada ter conseguido ver, 
julguei que o que restava em 1999 já nada estaria 
lá.

Regressando em Fevereiro de 2016, a 
propósito de uma fotografia que circulou ainda 
recentemente pelo Facebook, encontrei, quase 
que reduzido a nada, o ainda chassis da referida 
automotora, como mostram as fotografias que 
acompanham este artigo. Infelizmente no local 
nada identifica a numeração da automotora.

Mas isto a propósito: não será ainda uma boa 
altura para se guardar o que restou desta pequena 
automotora? Ou melhor, o que a Natureza ainda 
quis manter? 

Aqui há dias vi um programa norte-americano 
típico de leilões de automóveis clássicos, e achei 
surpreendente (na verdade nem tanto assim) o 
facto dos automóveis mais valorizados serem os 

que se apresentavam tal e qual como a última 
vez que circularam, mesmo que restasse pouco 
mais que sucata. E isto também argumentado 
por um dos intervenientes, dando ênfase que um 
automóvel tem mais valor em sucata que depois de 
retocado. Fazendo uma ponte com os caminhos-
de-ferro, não será esta ainda uma peça tão valiosa, 
mais que qualquer réplica que no futuro (no melhor 
dos sonhos) venha a ver a luz do dia? Não haverá 
espaço para ela no então MNF tal e qual como ela 
chegou até aos nossos dias? Fica para reflexão.

Estado da automotora nos 
dias de hoje, obtida a 6 de 
Março de 2016 em Leixões, 

Ricardo Ferreira
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A Lusotrains, empresa na 
área do modelismo ferrovi-
ária, optou por divesificar a 
sua área de actuação e apos-
tar no mundo das miniaturas 
de automóveis portugueses 
de forma a colmatar a lacuna 
existente neste mercado à 
escala H0, satisfazendo não 
só os modelistas do mundo 
automóvel como os do mo-
delismo ferroviário que des-
ta forma têm ao seu alcance 
mais elementos decorativos 
para tornar as suas maque-
tas mais portuguesas.

Em meados de Dezem-
bro do ano passado, a Lu-
sotrains Scale Models deu 
início a esta sua nova área 
de desenvolvimento de pro-
dutos, iniciando a produção 
de automóveis portugueses 
à escala 1/87 com uma par-
ceria com a GNR – Guarda 

Nacional Republicana, e 
onde se escolheu para 
reprodução à escala o 
modelo VW Passat B7 
que actualmente pode ser 
encontrado nas estradas 
nacionais.

Os modelos foram 
produzidos em Portugal, 
como já é habito desta 
empresa, tendo sido usa-
do como base os modelos 
da empresa alemã Wiking 
e peças de detalhagem de 
corte laser. Produziram-
-se 50 unidades em edição 
única e limitada deste modelo 
com cinco diferentes matrí-
culas, todas pertencentes ao 
Comando Distrital de Setúbal 
e dando especial destaque 
à unidade 2776 do Posto 
Territorial de Santo António 
da Charne-
ca – Barreiro, 

Novidades à escala 

Lusotrains
Volkswagen Passat B7 (GNR)

Março 2016

“Ao verificarmos que muito raramente se pode en-
contrar veículos institucionais portugueses caracteri-
zados à escala 1/87 achamos que podíamos ser uma 
mais-valia dando, assim, início ao preenchimento des-
sa lacuna. Existem actualmente no mercado variados 
modelos que nos permitem estudar com rigor as suas 
características fazendo o matching com a realidade e 
possibilitando assim a sua produção.”

“Embora conhecendo perfeitamente a quase ine-
xistência de modelos portugueses, não contávamos 
que a aceitação e procura fosse tão elevada. Ficámos 
agradavelmente surpresos e decidimos continuar com 
a produção de outros modelos. Para isso temos nes-
te momento estabelecidas e aprovadas parcerias com 
mais de uma dezena de entidades nacionais, bem co-
nhecidas de todos para a produção de veículos 1/87 
das suas conceituadas marcas.”

José Serrano 

CEO Lusotrains
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onde está sediada a Lusotrains. A par-
ceria com a GNR deu frutos positivos 
e mostrou à Lusotrains que o mercado 
está bastante receptivo ao tema.

Para comemorar os resultados da 
parceria, a Lusotrains efectuou no pas-
sado dia 22 de Março oficialmente a en-
trega do modelo 2776 no Posto de San-
to António à pessoa do seu comandante 
bem como um exemplar de cada uma 
das restantes matrículas no Comando 
Geral da GNR em Lisboa. Esses mode-

los serão posteriormente entregues ao 
museu desta instituição.

“Aproveitamos a oportunidade para 
agradecer o inestimável apoio, disponi-
bilidade e simpatia que obtivemos junto 
desta força policial no desenvolvimento 
desde projecto. Achamos que o trabalho 
da GNR é sem dúvida essencial para to-
dos nós e podermos divulgá-lo no nosso 
pequeno mundo à escala é para nós um 
orgulho.”

José Serrano 
CEO Lusotrains

Lusotrains
Citroen Type H (Sagres)

No passado dia 14 de Março a 
Lusotrains comemorou o seu 1º ani-
versário anunciando uma parceria 
com a SCC – Sociedade Central de 
Cervejas, onde revelou o lançamen-
to de mais um modelo à escala 1/87. 
Desta vez foi apresentado o conhe-
cido veículo Citröen Type H que em 
Portugal dos anos 60 e 70 era uti-

lizada em diversas funções, 
desde no SAPP – Serviço 
de Abastecimento de Peixe 
ao País, a 
bibliotecas 
itinerantes 
ou distri-
buição de 
bebidas.

“Após o primeiro projecto da GNR, focamo-nos na 
época para a qual a Lusotrains está talhada tanto para 
os modelos ferroviários como para os automóveis que 
é a época de 60s a 90s. Iremos sem duvida aparecer 
com vários projectos automóvel destas décadas e claro 
não iremos deixar de apresentar também os projectos 
em que estamos a trabalhar de miniaturas ferroviárias.”

José Serrano
CEO Lusotrains

Em Abril iniciam-se 12 meses - 12 automóveis

Continuando a celebrar os 12 meses de existência, a Lusotrains irá apresentar ao 
mercado a iniciativa 12 meses – 12 automóveis. Serão apresentados, ao longo de um 
ano, 12 miniaturas distintas de várias empresas / entidades nacionais para as quais 
existem já protocolos e autorizações de produção firmadas. Os modelos representarão 
entidades bem conhecidas de todos e vão desde a distribuição, manutenção, forças 
militares ou paramilitares e de combate a incêndios, entre outras.

Todos os modelos desta iniciativa serão de produção única e exclusiva a 50 unida-
des, produzidos artesanalmente com certificado numerado de autenticidade e de produto 
oficial da marca que representam.

info@lusotrains.com
www.lusotrains.com

www.facebook.com/LusoTrains

“Não existirá um carácter de obrigatoriedade de todos os 

meses apresentarmos um veiculo, mas se possível assim será 

feito. Como é nosso habito em qualquer projecto, não apresen-

tamos nada ao mercado que não esteja muito próximo de sair 

para as lojas. Não gostamos de defraudar as expectativas dos 

nossos clientes, por isso assim que o produto esteja quase pronto, 

apresentamo-lo. Podemos dizer que de momento temos 9 ou 10 

protótipos dos finais dos anos 50 ate aos 80s já concluídos e apro-

vados pelas entidades responsáveis, que iremos apresentando ao 

longo do ano. Em primeira mão podemos vos dizer que o próximo 

veiculo será da RTP Radiotelevisão Portuguesa.”

José Serrano
CEO Lusotrains
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Locomotiva 1424 com o 
comboio das Amendoeiras 
perto do Freixo de Numão, 
12 de Março de 2016

Bruno Luís

Locomotiva 251.004 com 
bobineiro Trasona – Vigo, à 
passagem por Villamanin, 
depois da rampa de Pajares, 
em 16 de Março de 2016

Bruno Luís
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um olhar sobre os Caminhos-de-ferro 
no algarve

De 11 de Março a 31 de Maio, o Arquivo Histórico Municipal António 
Rosa Mendes exibe a exposição “Um Olhar sobre os Caminhos 

de Ferro do Algarve”. Através 
de testemunhos documentais, 
materiais e orais, a mostra pretende 
transportar os visitantes numa 
jornada histórica acerca dos 
caminhos-de-ferro da região. Para 
além de um breve enquadramento 
histórico, a exposição dá a conhecer 
as principais estações ferroviárias, a 
arquitectura e os materiais utilizados. 

exposição - memórias do barreiro ferroviário

O Espaço L recebe, a partir do dia 14 de Abril, a exposição “Memórias 
do Barreiro Ferroviário”, com o intuito de continuar a dinamizar 

aquele espaço. A exposição é dedicada ao tema do Património Ferroviário, 
divulgando o espólio existente no Espaço L, na antiga estação ferroviária 
do Lavradio.

a trainsPottEr preCisa 
da sua opinião

Durante todo o mês de Abril estaremos a re-
colher as opiniões dos nossos leitores so-
bre uma possível passagem a edição im-

pressa – sempre mantendo forte presença online e 
gratuita. 

Pretendemos manter o nosso trabalho voluntário, 
mas dar a oportunidade a todos de poderem ter a 
versão em papel – ideia muito presente nos comentá-
rios que regularmente recebemos. Ao mesmo tempo, 
queremos pôr as receitas de um projecto desse gé-
nero a funcionar como financiamento para projetcos 
inovadores nos caminhos-de-ferro nacionais, como 
em matéria de preservação. Mas sobre isso teremos 
tempo para revelar mais detalhes.

Por agora, basta ir ao link que encontra em baixo 
e dar-nos a sua opinião, num minuto. É fácil e ajudar-nos-á a compreender melhor os nossos leitores. Obrigado!

http://portugalferroviario.net/wordpress/estudo-de-opiniao-trainspotter/

© André Lourenço
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“Há décadas atrás”

A defeciência de transportes e a escassez de recreações: dois dos problemas a resolver no Algarve

O factor transportes
“Apesar de ser consabida a asserção de que o turismo depende muito da rede de transportes que puder 

utilizar, circunstância comum a qualquer outra actividade económica, teima-se ainda em não encarar com 
atenção determinados factos que revelam um atraso simplesmente confrangedor. Embora se saibam — e 
compreendam — dificuldades financeiras conjunturais que impedem a tomada de planos de acção mais vas-
tos e empreendedores, mesmo assim há que encaminhar as soluções com outro ritmo, talvez com uma ponta 
de ousadia. Não é nova, por exemplo, a afirmação de que os transportes ferroviários servem mal, mesmo 
muito mal, os interesses do Algarve. O material está gasto, as velocidades são inadequadas, as estações são 
deficientes (quanto á localização e ás instalações) e a rede considera-se, com bom fundamento, incapaz de 
servir as exigências actuais.

Afigura-se, portanto, aconselhável melhorar a rede ferroviária interna da província meridional (talvez com a 
adopção de automotoras rápidas) e favorecer mais fáceis comunicações com a capital. Enquanto não existir, 
porém, um tabuleiro ferroviário na ponte sobre o Tejo, dificilmente se poderão conseguir benefícios subs-
tanciais nesse tráfego tão indispensável, sem o que não poderemos «situar» as praias algarvias mais perto 
de Lisboa. Mas enquanto não se anda por diante nesta realização de verdadeiros contornos e imperativos 
nacionais, que, ao menos, se cuide mais da estação fluvial do Barreiro, para que o turista, no seu primeiro 
«encontro» com as férias que procura, não fique pelo menos apreensivo... Depois, no percurso, e além de 
se olhar pelo material que se oferece aos utentes, repare-se um pouco nas estações e apeadeiros algarvios, 
alguns dos quais não possuem telefone nem energia eléctrica... 

A ideia de que o desenvolvimento das carreias aéreas relega (ou relegou) para segundo plano os traba-
lhos de melhoria que se pretendem ver concretizados nos caminhos de ferro é, sem qualquer dúvida, pouco 
feliz, podendo considerar-se lesiva dos legítimos anseios das autoridades e das gentes algarvias — e até 
dos veraneantes portugueses e estrangeiros. Por maior progresso que possamos registar nas linhas aéreas 
domésticas, não fica invalidada a pretensão de dotar os caminhos de ferro das condições tidas por essenciais 
para se viajar mais depressa e melhor. Gastar cerca de seis horas de Lisboa a Faro, instalado em carruagens 
que não primam pela apresentação, quando não pelo conforto, já não se coaduna com o tempo em que pro-
curamos viver... “

«Diário de Noticias – 4 de Abril de 1966 »

Reprodução de postal com 

a estação do Barriro, ponto 

“obrigatória “na década de 

60 do século passado na 

ligação entre Lisboa e o 

Algarve.

Edição de Alberto Malva
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«Diário de Noticias – 8 de Abril de 1966»

As ligações ferroviárias entre o Porto e a Galiza

“Logo que se entrava na chamada, «Hora de Verão», a C.P. punha em circulação uma carruagem interna-
cional entre Lisboa e a Corunha. Isto verificou-se durante longos anos, o que beneficiava sobremaneira as 
comunicações ferroviárias com o norte da Espanha, pela fronteira de Valença. Tal carruagem, sobretudo nos 
meses de Julho e de Agosto, era da maior utilidade, pois nela viajavam inumeros portuenses, bem como uma 
cada vez maior percentagem de espanhois, que nos visitam agora em grande numero, nunca antes visto. 

 Circulando aquela carruagem integrada no «rápido» entre Santa Apolónia e Campanhã, os passageiros 
poderiam viajar entre Lisboa e a Corunha sem o inconveniente de terem de fazer qualquer transbordo. A 
carruagem, em Campanhã, era ligada ao comboio do Minho e, em Valença, ao comboio espanhol. Isto era 
assim até Outubro do ano findo. Também para um passageiro que embarcasse em Espanha, com destino a 
Lisboa, ali chegava ás 23 e 40. 

 Hoje, como as coisas estão, só no dia seguinte, ás 7 e 35, ali chegará, quer dizer, tarda dentro do comboio 
mais oito horas. Depois, se o passageiro quiser utilizar-se deste meio de comunicação, terá de sujeitar-se 
a transbordos em Vigo e em Campanhã, tendo ainda de viajar, a seguir, no «correio da noite», entre esta 
ultima estação e Lisboa. Numa época em que tanto se fala na melhoria das comunicações ferroviárias inter-
nacionais, o caso que apontamos não devia ser atirado para um plano secundário. E o Porto, que é agora 
constante e assiduamente visitado por um numero incalculável de espanhois, tem nisso imenso prejuízo.”

anTes & depois
a modernização que oCorreu na linha 
da beira baixa enTre CasTelo branCo e 
a Covilhã inCluiram a eleCTrifiCação e a 
renovação de esTações e apeadeiros. o 
Caso da soalheira é por demais evidenTe 

sobre as modifiCações efeCTuadas. a 
verdade é que o passageiro em Termos de 
ConforTo no apeadeiro não deve senTido 

grandes diferenças.

Setembro de 2008 © Pedro André

Outubro de 2010 © Pedro André

soalheira
...linha da beira baixa
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esTação Terminal

lusiTânia Comboio hoTel (lisboa/madrid)

Para o Lusitânia Comboio Hotel, a CP disponibiliza actualmente 
dois tipos de tarifas promocionais: a tarifa Promo, que se baseia 

num sistema de preços dinâmico concedendo um desconto até 60% 
em função do dia da viagem e do momento da compra; e a tarifa 

Promo +, que se baseia num sistema de preços dinâmico que concede um desconto até 55% também em função 
do dia da viagem e do momento da compra. Este desconto é limitado ao número de lugares disponibilizados com 
promoção, em cada comboio.

Mais informações: http://www.cp.pt/

Mais informações: http://www.cp.pt/

roCkCard Cp

A CP vai disponibilizar comboios especiais na madrugada seguinte 
aos dias dos concertos do Rock in Rio em Lisboa. O passageiro 

terá à sua disposição o ROCKCard CP, um passe que integra a 
entrada no recinto do evento, a viagem de comboio, e o transfer na 
CARRIS. Os comboios especiais na madrugada seguinte a cada um 

dos dias do evento, têm destino a estação de Porto-Campanhã e partida da estação de Lisboa-Oriente.

revisTa voie libre 83 e 84

Em dois artigos separados, Jean-Louis 
Rochaix regressou em grande às linhas 

métricas da região do Douro nas últimas 
edições da revista francesa Voie Libre. 
Na edição nº 83, de Outubro-Dezembro, é 
destacada a plena actividade ferroviária nas 
linhas do Tâmega e Corgo, com imagens a 
partir da década de 70, com muito vapor, mas 
também com várias amostras de automotoras 
Xepas e NoHABs, onde se pode ainda 
destacar o esquema de pintura vermelho com 
as listas brancas em “V” invertido. Já na última edição (nº 84), o mesmo autor 
completa as linhas anteriores com o Tua e o Sabor, com imagens da mesma 
janela temporal, onde se destacam as automotoras de fabrico nacional em 
serviço na Linha do Sabor.

CiClo de Conversas e exibições da apaC
“Como se viajava antes de 1940” por Fernando Pedreira

É no dia 16 de Abril que vai decorrer na Sala do Conselho de Administração da 
Fundação do Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, mais um “capitulo” 

do ciclo de conversas de 2016. “A maioria dos Sideromófilos pouco conhece das 
carruagens de passageiros usadas em Portugal antes das Budd. Assunto que 
pouco interessará a muitos mas que alguns gostariam de conhecer melhor. É para 

estes o “data show” comentado, começando com a divulgação do pouco que se sabe sobre as carruagens dos 
primórdios, passando pela caracterização dos parques das várias companhias e administrações da via larga, com 
características diferenciadoras desde a origem, e que, com o avançar do século, foram ganhando personalidades 
mais marcadas, que nunca perderam até bem depois da integração na CP de 1947.”

Mais informações: https://www.caminhosdeferro.pt/
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Na próxima edição vamor ter um artigo 
com a história dos vagões Uaoos


