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No dia 08 de Abril, a 1424 à frente 
do Comboio Presidencial do Vila 
Joya com destino ao Pinhão, perto 
de Aregos

Pedro Mêda
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editorial

Tiago Ferreira

O período que atravessamos está a colocar 
diversos desafios que podem definir como será 
o modo de pensamento e desenvolvimento que 

se pretende nos próximos quinze a vinte anos. No sector 
dos transportes, nomeadamente o ferroviário, está talvez 
o maior deles. 

No sector de Longo Curso, a resposta relativa a uma nova 
forma de estar num mercado cada vez mais concorrencial 
está a colher os seus frutos. O aumento de passageiros, 
efectuado de uma forma sustentada está a aumentar ainda 
mais a pressão nas 102 carruagens existentes para o 
serviço Intercidades e nos dez CPA (que passarão a nove 
quando se iniciar a já apresentada renovação de meia-
vida, que vai levar à imobilização por três meses de cada 
unidade), não havendo para já capacidade de resposta em 
diversos picos de procura, como foi agora verificado no fim-
de-semana do 25 de Abril. As notícias relativas ao interesse 
no aluguer de cinco unidades S-120 à Renfe para reforço 
da frota do serviço Alfa Pendular acabaram até agora 
por não se confirmar, devido à justificação do Governo 
de “contribuir para o aumento da despesa pública, não 
estando de acordo com as regras da União Europeia”, não 
entendendo ao mesmo tempo que seria um investimento 
facilmente rentabilizado através do aumento da oferta e do 
prolongamento dos seus serviços. Os conflitos de interesse 
(muito bem demonstrado no actual Governo) e o negócio 
TAP em parte revertido recentemente são na verdade as 
verdadeiras causas, de modo a limitar a concorrência à 
“Ponte Aérea” agora inaugurada.

Vemos assim que a incapacidade e a impreparação 
técnica da actual classe política está a afundar ainda mais 
todo o modo de funcionamento do mercado e impedir que 
possam surgir alternativas concorrenciais ou sustentáveis. 
Um outro exemplo do pensamento instalado na nossa 
sociedade tem sido a “polémica” da passagem da linha 
Évora-Badajoz, que tem sido contestada pela actual 
autarquia comunista, desconhecendo talvez a existência 
daquele canal ferroviário desde 1873 e que moldou 
em parte o perímetro urbano da cidade nos últimos 140 
anos… sem qualquer reclamação por parte da população 
eborense. São este tipo de declarações e decisões que me 
preocupam e que não prenunciam nada de bom para um 
projecto que já deveria estar no terreno e em exploração.

No mercado de transporte de mercadorias, já privatizado 
felizmente com uma intervenção do Estado muito reduzida 
na sua regulação, a situação começa a mostrar algumas 
mudanças. Aproveitando os investimentos anunciados, 

começa a haver uma cada vez maior disputa dos tráfegos 
entre a CP Carga/MSC e a Takargo, esta última com 
uma nova vontade de investir e aumentar a sua quota de 
mercado, no qual o contracto do transporte de jet-fuel entre a 
Refinaria da Petrogal de Sines e Loulé é disso um exemplo. 
Após ter perdido este último tráfego para a Takargo, a CP 
Carga entretanto iniciou um novo tráfego de transporte 
de biodiesel proveniente da Sovena do Barreiro, entre as 
Praias do Sado e a Refinaria de Sines. Será ainda durante 
este mês de Maio que se irá certamente saber de mais 
pormenores da estratégia da MSC, com a apresentação 
da sua nova imagem aos seus trabalhadores. A captação 
de novos tipos de tráfegos concorrenciais com o transporte 
rodoviário (mesmo de curta distância como o de biodiesel) 
deverá ser definida como a estratégia fundamental para os 
próximos anos.

A forma como está a ser vista a Preservação Ferroviária 
e os debates que têm surgido relativos à campanha da 
recolha de fundos lançada pelo MNF com vista ao transporte 
para restauro do locotractor Drewry 1002 (iniciativa no qual 
se saúda e que esperamos que seja atingido o objectivo), 
juntamente com o desmantelamento de material circulante 
abatido ao serviço que se encontra no Entroncamento, 
mostra mais uma vez como o modo de pensamento em 
parte existente merece uma reflexão e ponderação por 
quem critica. É preciso acabar com a ideia que apenas e só 
a CP e o MNF se devem chegar à frente para avançar com 
os projectos de Preservação. É preciso que a comunidade 
de entusiastas se una e que também ela própria possa dar 
um contributo que pode ser em muitos casos determinante 
para que ela própria coloque mãos à obra. É importante 
também pensar que ter uma unidade em melhor estado 
de conservação e quase pronta a rolar para circulações 
especiais (como do caso da 2088, que sofreu uma revisão 
geral com vista ao seu envio para a Argentina e que irá para 
MNF no lugar da 2001) pode trazer grandes vantagens para 
o futuro museu, assim como ter outras unidades com vista 
à manutenção em estado de marcha de material que neste 
momento ainda circula, mas cujo final dos seus serviços se 
aproxima a passos longos. 

Como afirmei no primeiro parágrafo deste editorial, 
apenas com uma nova forma de pensar, sem estar preso a 
qualquer tipo de preconceitos ou ideologia, é que podemos 
alcançar os objectivos a que propomos como país num 
futuro próximo, no qual se inclui o nosso ponto de interesse 
que é o Transporte Ferroviário.
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A locomotiva 333.107, uma das raras locomotivas 
333 da Renfe que não foi renovada e converti-
dadiado em Madrid, e estava sem serviço des-

de 2013.

No mês de Abril, o restau-
rante “Vila Joya” abraçou 
uma oportunidade única 

de degustar alta cozinha a bordo do 
mais luxuoso comboio português, o 
Comboio Presidencial. Em tempos 
dedicado às viagens dos chefes de 
Estado, o comboio foi recuperado 
em 2011 pelo Museu Nacional Fer-
roviário, com a ajuda de fundos co-
munitários e é hoje a jóia da coroa 
do património ferroviário preservado 
no nosso país.

Foram dez viagens realizadas no 
total, que permitiram aos passa-
geiros apreciar os sabores do “Vila 
Joya” enquanto desfrutavam da 

magnífica paisagem do Douro des-
de Porto São Bento até ao Pinhão a 
bordo do conforto invulgar do Com-
boio Presidencial. O comboio reali-
zou-se de 6 a 10 e de 13 a 17 de 
Abril (de quarta-feira a domingo em 
duas semanas consecutivas) e, ape-
sar da meteorologia não ter ajudado 
na maior parte dos dias, conseguiu 
encheu de satisfação a maioria dos 
participantes. 

O Comboio Presidencial, compos-
to por seis veículos, foi rebocado em 
todas as viagens pela locomotiva 
1424, pintada nas cores de origem, 
ao qual se justou um furgão Df 700 
da CP (o nº 078) para fornecer ener-
gia para cozinha do comboio. Este 
furgão estava em Contumil em ser-
viço técnico, pintado em amarelo, e 
foi devidamente “pintado” em tons 
de azul da 1424 através da aplica-

ção de vinil, para manter a linha do 
comboio.

O comboio entretanto já regressou 
ao Entroncamento, onde permanece 
em exposição estática no espaço da 
FMNF, e ficou a esperança de mais 
viagens de iniciativa semelhante 
virem a ser entretanto anunciadas 
ainda para este ano.

Comboio PresidenCial
Vila Joya no douro

Na sua segunda viagem pelo Vila 
Joya, o Comboio Presidencial a 
subir a caminho do Pinhão perto 
de Cabêda, 7 de Abril de 2016
© Nuno Magalhães

Estação do Pinhão, 
8 de Abril de 2016
© Eduardo Guimarães
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Dia 1 de Maio foi um dia histórico para o ser-
viço Alfa Pendular e para a Cidade-Berço. O 
primeiro serviço Alfa Pendular foi lançado até 

Guimarães, com um circulação de ida e volta, servin-
do também as estações de Trofa e Santo Tirso, que em 
conjunto representam cerca de 270.000 habitantes. Tra-
ta-se de duplicar a oferta de Longo Cur-
so da empresa naquela cidade, que até 
aqui contava apenas com um Intercida-
des Lisboa – Guimarães e regresso.

Após uma marcha de ensaios reali-
zada com sucesso  no dia 6 de Abril, a 
empresa lançou agora o serviço, ligan-
do Lisboa e Guimarães em aproximada-
mente 3h50. No sentido Lisboa – Gui-
marães, o comboio que partia de Lisboa 
às 08h00, com destino ao Porto, tem 
agora término na estação de Guima-
rães com o número 
141, e no sentido 
descendente, foi 
afectado o com-
boio das 17h47 do 
Porto, que agora 

inicia serviço em Guimarães às 16h55 com o número 
140.

O primeiro comboio a chegar a Guimarães em serviço 
comercial no dia 1 foi com o CPA 4003, que além de 
uma comitiva de jornalistas, trazia o Presidente da CP, 
Manuel Queiró, e diversos autarcas da região.

alfa Pendular
CheGou à Cidade-berço

Primeiro CPA em 
serviço comercial a 

chegar a Guimarães, 
Caniços a 1 de Maio 

de 2016
© José Ferreira

Testes na Linha de 
Guimarães com o CPA 

4007, 6 de Abril de 2016
© Nuno Magalhães
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a Caminho do museu...
“Vamos transPortar o 

   dreWry”
O Museu Nacional Ferroviário lançou uma 

campanha inédita de angariação de fundos, 
destinada a financiar uma importante 

actividade tendo em vista a salvaguarda de uma 
das mais importantes peças ainda não integrada na 
colecção exposta no Entroncamento. 

Pela primeira vez, o Museu pede a contribuição 
da sociedade civil e dos interessados no sector em 
particular – a palavra está agora do lado de todos 
quantos se interessam pela história ferroviária de 
Portugal. A campanha está alojada na plataforma PPL, 
e é acessível pelo seguinte link:    
   http://ppl.com.pt/pt/prj/drewry

Os locotractores da série 1000 foram os primeiros 
do tipo de tração diesel e foram postos em serviço 
pela CP em 1948. Com 150 Cv, foram responsáveis 
pelas manobras de composições de passageiros e 
de mercadorias, terminando a sua vida no serviço de 
manobras de Porto-Campanhã.

Os seis tractores estão hoje em dia reduzidos a uma 

unidade, o 1002, há muitos anos albergado em Guifões. 
Estando em sofrível estado de conservação, o seu 
transporte por via férrea é inviável pelo que o recurso 
ao transporte rodoviário e gruas para carga e descarga 
é essencial. O serviço de transporte excepcional está 
cotado em 5.000 euros, verba que o MNF se propõe 
agora recolher.

Dependendo da quantia entregue nesta campanha, 
quem ajudar o Museu terá direito a diversas recompensas 
entre vouchers para acesso ao Museu, associação do 
nome ao projecto ou ainda o cartão de membro do MNF 
válido por 12 meses, que permite entradas gratuitas no 
Museu durante esse período.

O locotractor 1002 
estacionado em 
Guifões 
© João Cunha
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A história dos locotractores Drewry iniciou-
se nos primórdios da introdução da tracção 
diesel em Portugal. Finda a Segunda Grande 

Guerra Mundial e fruto de uma forte actividade 
económica que logo então se manifestou, houve a 
necessidade forte para se modernizar os caminhos-
de-ferro portugueses. E foi assim que, entre 1947 e 
1948, se fez a aquisição de uma série pioneira de 
seis locotractores Drewry. Não se tratou, contudo, da 
primeira experiencia portuguesa com locomotivas 
diesel, pois já em 1938 tinha sido adquirida pela 
Companhia Nacional uma locomotiva de via estreita 
para serviço na Linha da Tua, que ficou conhecida 
por “Lydia”. Porém, a chegada dos locotractores 
viria ser a primeira experiência em Portugal com 
tracção diesel de via larga. 

Estas locomotivas ligeiras foram adquiridas 
pelos Caminhos-de-Ferro do Estado à “Drewry 
Car Co.” Com uma velocidade máxima de 41,5 
km/h e 150 CV de potência nominal nas rodas, 
destinaram-se exclusivamente a serviços de 
manobras nas principais estações da compa-
nhia. Circularam praticamente durante toda a 
carreira com numeração 1001 a 1006, à ex-
cepção dos primeiros tempos de serviço, onde 
ostentavam uma numeração que se baseada 
na distribuição de rodados das locomotivas a 
vapor, ou seja, 0.6.0-1 a 0.6.0-6. 

Foram colocados em serviço na Grande Lis-
boa, principalmente no depósito de Campolide, 
que registava à data uma quantidade elevada 
de serviços de manobras para a formação de 
composições de passageiros, uma vez que 
Lisboa-Rossio, ali ao lado, era a estação princi-

pal de Lisboa, onde partiam os comboios para 
o Porto, por exemplo. Podiam, no entanto, ser 
vistas também em manobras na estação de 
Alcântara-Terra. 

Com a chegada de mais locotractores na dé-
cada de 50, como os 1050 da CP, os seus ser-
viços foram estendidos também ao depósito do 
Barreiro. E mais tarde, em início da década de 
60 com a chegada de mais locomotivas diesel, 
começaram a ser deslocados para o depósito 
de Contumil onde permaneceram até final de 
carreira, registada no início da década de 90. A 
partir do depósito de Contumil, podiam ser vis-

dreWry... breVe resumo históriCo

O Drewry 1002 com a sua primeira numeração, 0.6.0-2, em manobras 
na estação de Campolide ainda na década de 40 © Arquivo CP

O 1004 em Gaia em 15 de Abril de 1974  
© George Woods (https://www.flickr.com/photos/52467480@N08)

O 1005 em serviço na estação do Barreiro na década de 50
© Estúdio Mário Novais
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tos em manobras em Campanhã, Porto São Bento, Gaia 
Leixões e até na estação da Régua!

Durante os quase cinquenta anos de serviço, a série 
recebeu três distintos esquemas de pintura: iniciaram 
serviço em verde e no início da década de 60 terão sido 
pintados na cor azul escura. E por fim, na década de 70, 
terão recebido a cor amarela, que identificava os veícu-
los de manobras e serviço da linha.

Apenas o locotractor 1002 foi guardado e preservado, 
recebendo um esquema de pintura à imagem da década 
de 50 para a exposição dos 50 anos do diesel em Por-
tugal, que teve lugar no Entroncamento. Entretanto terá 
sido deslocado para Guifões, onde se encontra guarda-
do em relativo bom estado de conservação, para breve-
mente poder ser visto em exposição no Museu Nacional 
Ferroviário.

O mesmo locotractor 
da foto anterior, 
mas já em final de 
carreira na estação 
de Campanhã © 
Shunter

O 1002 na exposição 
dos 50 anos do diesel 
no Entroncamento em 

13 de Setembro de 1998 
© José Ferreira
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Comboio PresidenCial
Uma Viagem inesqUeCíVel

Eduardo Guimarães
O Vila Joya no Douro

Como um trabalho pode virar prazer…
Requisitado para fazer a cobertura desta inovadora iniciativa, que já tinha sido delineada fazer pelo 
exterior, tentando apanhar este bonito comboio restaurado, embebido numa das mais bonitas paisagens 

portuguesas – o Vale do Rio Douro – lá tive de deixar o emprego e rapidamente preparar-me para o evento.

E logo mal começou, devido ao trânsito no centro 
do Porto estava a ver que não iria conseguir che-

gar antes do comboio à estação de São Bento, mas lá 
consegui. O que vale é que estava bom tempo o que se 
prefigurava muito bom para a cobertura a fazer, uma vez 

que as previsões para 
os próximos dias se 
anteviam muito piores.

Ainda com algum 
tempo disponível, deu 
para dar mais uma 
vista de olhos e tirar 
mais umas quantas fo-
tografias ao átrio desta 
magnífica estação de 
S. Bento, belíssimo e 
imponente edifício de 
influência francesa ide-
alizado pelo arquitecto 
José Marques da Silva 
e a come-

morar 100 anos de existência, bem como 
os seus célebres e muito bonitos painéis de 
azulejos pintados à mão por Jorge Colaço. 

Estabelecido o contacto com a represen-
tante do Museu Nacional Ferroviário no lo-
cal, a sempre simpática Dra. Judite Roque, 
foi-me por ela apresentado o mentor desta 
iniciativa, Gonçalo Castel-Branco, pessoa 
de trato muito fácil e acessível, logo se 
prontificando para dar toda a assistência 
que eu necessitasse. Convidou-me a estar 
presente no briefing matinal onde seriam 
apresentadas todas as directivas que se 
iriam desenrolar ao longo do dia.

Então, logo comecei a captura de mais 

imagens, quer 
de outros por-
menores desta 
estação, quer da 
azáfama que já se 
começava a sen-
tir com a chegada 
dos primeiros carri-
nhos de transporte 
com os condimentos, 
vinhos e restantes 
víveres necessários 
nesta logística. Quase 
tudo já previamente co-
zinhado nas cozinhas 
do The Yetman Hotel, 
por questões de normas 
de higiene e segurança alimentar, visto 
que no comboio seria impossível cozinhar a totalidade 
dos pratos.

Eduardo Guimarães

Chef Dieter Koschina

Estação de São Bento, onde tudo começou
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Deu logo para perceber, que atendendo à quantidade 
de caixas frigoríficas entre outras, o espaço no comboio 
(mais precisamente no vagão onde foi montada uma pe-
quena cozinha) era pouco e a coisa ia ser complicada, 
servindo essencialmente para finalizar e empratar os 

pratos.
No entanto, as exigências e toda a logística para 

o correcto funcionamento desta cozinha sobre carris 
obrigou a que ao Comboio Presidencial, além da lo-
comotiva 1424, fosse adicionado um outro veículo, 
mais especificamente um furgão da série Df 700 que 
albergaria um gerador e tanques com água. Foi uti-
lizado um dos furgões que se encontrava em Con-
tumil e que costumava fazer serviço no comboio da 
zorra de via estreita. Como este se encontrava com 
um esquema de cores completamente diferente do 
resto da composição, foi alvo de uma intervenção 
cosmética rápida, adquirindo um tejadilho prateado 
e um tom de azul idêntico ao da locomotiva.

Comecei a apreciar a chegada e recepção das pes-
soas, o seu registro e entrega dos bilhetes personaliza-
dos e produzidos propositadamente para este evento. 
Deu logo para perceber que eram todos portugueses 

e apenas um casal de italianos. 
Deu nas vistas um grande grupo 
de amigos, cerca de oito casais, 
oriundos da zona de Mafra, todos 
muito bem-dispostos e radiantes.

Cerca das 10h10 lá deu entra-
da como esperado na linha 6 (de 
acordo com a numeração actual 

Ainda na estação de São Bento, destaque dado ao evento

Aspectos da cozinha montada no furgão do Comboo Presidencial 

O furgão Df 700 utilizado como apoio 
ao furgão do Presidencial
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de linhas), o Comboio Presidencial rebocado por uma 
locomotiva English Electric, a 1404, obrigando a que 
parte da composição acabasse por ficar dentro do túnel, 
quase no limite da plataforma.

Constatei também um grande interesse de diversas 
pessoas que saíam dos seus comboios e se depara-
vam com tamanho e ilustre comboio, desconhecido para 
muitos e que originava muita perguntas, quer ao pesso-
al da EMEF presente, quer aos seguranças ou até aos 
empregados que por ali circulavam numa roda-viva. De 
notar também a presença de uma equipe da PSP de 
dois elementos que lá andava rondando a composição.

Tempo para mais umas fotos deste excepcional com-
boio, pelas primeiras vezes desde o seu restauro pi-
sando as linhas da estação de São Bento, com o Sol 

a iluminá-lo, fazendo sobressair o seu azul reluzente e 
tejadilhos de prata brilhante.

Nisto sou chamado ao longe pelo Gonçalo Castel-
-Branco, pois, ia dar-se início ao briefing matinal e lá tive 
de ir para a sala improvisada como armazém e escritório 
de toda esta organização. Este briefing foi dirigido pelo 
próprio Gonçalo, com a presença de todos os chefes de 
sala (carruagem, neste caso), onde se explicou quais as 
pessoas que iriam ficar em cada carruagem e o devido 
cuidado a ter em cada uma; um exemplo, uma passa-
geira que viria de muletas e seria colocada junto a uma 
janela para não dificultar a passagem do pessoal e para 
não poder ser atingida mesmo que inadvertidamente, 
em passagem. 

O cuidado a ter em explicar a todos os passageiros os 

1424 à frente do comboio na estação de São Bento

1404 com 
a marcha 

em vazio da 
composição de 

Contumil

Outro perspectiva da marcha com a 1404 de Contumil para São Bento, entre Porto-Campanhã e São Bento, foto de Pedro Mêda
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pratos e os respectivos vinhos, mesmo que esteja tam-
bém presente um representante da empresa Niepoort, 
responsável pelos vinhos servidos a bordo.

Aqui comecei a perceber melhor a exímia organização 
e preocupação de Gonçalo Castel-Branco antecipando 
todos os pormenores e mínimos detalhes que poderão 
fazer toda e qualquer diferença ao longo da viagem. 
Querendo que esta seja uma experiência rica em todos 
os sentidos, ele quer que todas as pessoas sintam que 
houve alguém que pensou em todos os detalhes.

Terminado o briefing, foi tempo de entrar para a com-
posição e matar as saudades, pois fui um dos raros 
privilegiados que teve oportunidade de acompanhar o 
processo de restauro e reconstrução deste comboio 

nas oficinas da EMEF de Contumil de 2010 a 2013; um 
trabalho verdadeiramente impressionante de detalhe e 
rigor. Trata-se de um exemplar único, cuja obra de res-
tauro foi, segundo Maria José Teixeira, gestora de proje-
to do Museu Ferroviário, “a maior da Europa a nível fer-
roviário.” Esteve ao serviço da República entre 1910 e 
1970 e servia para transportar comitivas oficiais. Incluía 
uma carruagem-cozinha/restaurante e três carruagens 
salões, separadas para Chefe de Estado, Ministros, Se-
guranças e, finalmente uma carruagem destinada aos 
Jornalistas.

Pude apreciar a continuação do cuidado com que todo 
este difícil projecto foi montado, os pormenores da co-
locação das mesas, as toalhas e os guardanapos feitos 

Arranjo das mesas no Sy5 Arranjo das mesas no SyR2

Arranjo das mesas no Sy3 Detalhe do arranjo das mesas

Detalhe do arranjo das mesas Detalhe do arranjo das mesas
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propositadamente para estas viagens, bem como as 
belíssimas peças de louça de porcelana Vista Alegre e 
os copos impecáveis. Uma carta intitulada “Vila Joya no 
Douro Menu De Uma Viagem Inesquecível”, com a des-
crição dos pratos, estava colocada junto a cada lugar.

Viam-se espalhados também ao longo da composição 
alguns livros editados pela Fundação de Serralves, uns 
de pintura e outros de arquitectura, dando a conhecer 
melhor as colecções de arte da própria fundação e con-
vidando a uma visita futura.

Notava-se no ar uma agradável fragância, podendo-se 
ver aqui e ali em alguns lugares, ao longo da composi-
ção, uns saquinhos pendurados com um laço vermelho, 
que continham uma essência envolvente tao particular 
e sofisticada de Uvas e Bagas Vermelhas, desenvolvida 
de propósito para este evento pela empresa Castelbel, 
colecção Portuscale. Ouvia-se em todo o comboio em 
pano de fundo uma música suave, através de pequenos 
altifalantes colocados estrategicamente em pontos não 
conflituantes com a passagem dos passageiros, uma 
banda sonora da Orquestra Barroca Casa da Musica 
ao vivo 2009 e 2010, escolhida e preparada especifica-
mente para este evento pela Casa da Música do Porto. 
Apurada e intencional, mais um dos pormenores com 
muita importância que marcará seguramente a memória 

desta experiência.
Continuava eu tão absorvido em captar 

todos estes pormenores quando se come-
çam a ouvir os primeiros avisos da parti-
da, aumentando muito a azáfama carac-
terística destas situações. Nisto ouve-se 
o primeiro apito da locomotiva relembran-
do a hora exacta da partida mas faltavam 
ainda dois passageiros, vindos de Lisboa 
e ao que parece tinham perdido o avião 
mas já vinham a caminho de carro pois não 
queriam perder este evento. Rapidamente 
lhes é explicado para rumarem a Ermesin-
de onde o comboio poderia efectuar uma 
paragem não marcada para eles subirem 
a bordo

Então sim, como marcado no horário 
o comboio especial nº 21861 partiu de São Bento as 
11h55 rumo ao Pinhão. Traccionado pela bonita locomo-
tiva English Electric 1424, também ela em azul reluzente 
(com o esquema original com que chegaram a Portugal 
em 1967), puxava uma carga de 236 toneladas e com 
124 metros de comprimento a uma velocidade de T-70 
como de plumas de tratassem, não dando nada a perder 
e fazendo jus ao brio com que é tratada.

Deixando para trás os túneis, rapidamente passamos 
por Campanhã fazendo-nos ao esperado passeio ao 

Pormenores da experiência
Pormenores da experiência-livros 

seleccionados pela Fundação Serralves

Sala de estar Sy4
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Douro. Primeira paragem é extraordinária e muito rápi-
da, em Ermesinde para apanhar os tais dois passagei-
ros. Notava-se por todo o comboio uma alegria e misto 
de surpresa com estupefacção ao constatar-se do an-
damento tão suave, fazendo-nos quase reviver velhos 
tempos e sentirmo-nos importantes como todos os seus 
antecessores passageiros.

A segunda paragem é em Caide às 12h50, apenas 
com quatro minutos de atraso, e começa o convite a to-
dos os passageiros para se posicionarem e ocuparem 
os seus lugares para se poder iniciar a celebração in-
temporal desta gastronomia luxuosa a bordo deste his-
tórico Comboio Presidencial português e do cenário in-
comparável do vale do Rio Douro. 

Estava tão absorto em captar a alegria de todos estes 
passageiros, quando de repente sou também eu interpe-
lado a tomar lugar numa das mesas para poder degustar 
o almoço. Como assim? Apenas estou aqui para reco-
lher informações e fotografias… Ao que me explicaram 
teriam faltado mais duas pessoas, pelo que tinham todo 
o gosto para que eu também pudesse participar.

Desfeita a surpresa começou então a minha segunda 
aventura, ao ser sentado numa mesa com apenas dois 
lugares, juntando-me à representante dos vinhos Nie-
poort, que também vinha nesta viagem com o intuito de 
que à medida que os vinhos fossem servidos, fazer uma 

breve explicação e apresentação dos mesmos e poder 
responder às solicitações colocadas. 

Os primeiros sabores desta viagem começaram então 
logo por um Diálogo Rosé de 2014. É o primeiro dos 
magníficos vinhos Niepoort, uma produtora de vinhos de 
excelência na região do Douro, fundada em 1824. Uma 
empresa familiar e independente ficou responsável pela 
selecção dos vinhos e aguardentes servidas a bordo.

Logo de seguida enquanto saboreávamos este vinho 
rosé, a equipa começa a realizar na perfeição uma co-
reografia bem ensaiada sob a direcção do Chef Dieter 
Koschina, premiado com duas estrelas Michelin por 17 
anos consecutivos. Todo este trabalho num comboio do 
século passado só e possível depois de cada pormenor 
ter sido pensado para possibilitar o trabalho minucioso 
de toda a gente.

E finalmente chegou o momento tão desejado: a re-
feição Vila Joya. Um momento único em que fechamos 
os olhos e degustamos com entrega total a conjugação 
perfeita entre a tradição e a criatividade. Uma combina-
ção única entre o luxo e a familiaridade.

O menu Vila Joya no Douro:
>> "Sopa de Champanhe" e "Tostas com Caviar";

>> "Hiramasa Kingfish", Peixe-Rei com couve-flor, 
gengibre e soja;

>> "Lavagante Tristão" com cubinhos de manga, papaia 
e molho de caril;

>> "Bochecha de Porco Ibérico" com risotto de cevada, 
chouriço e gamba.

A acompanhar, um vinho Redoma Reserva de 2014 
e outro vinho Redoma 2006 Magnum, cada um com o 
seu prato.

Entretanto para trás ficaram as paragens em Livração 
e Mosteirô. Já o Rio Douro nos acompanha e encanta 
com o seu sempre fantástico e mágico serpentear para 
não mais nos largar até ao Pinhão, onde acabamos de 
chegar pelas 16h30, mantendo os três a quatro minutos 

Menu Vila Joya

Preparativos para a refeição no 
furgão do Presidencial
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Bochecha de Porco Ibérico

Hiramasa Kingfish e Lavagante Tristão

Sopa de Champanhe e Tostas com Caviar

Passagem do Vila Joya na Livração, foto de Eduardo Guimarães

de atraso. Nem deu para 
ver o tempo passar.
Agora a sobremesa e 

o doce vão ter de esperar. 
Salto muito rapidamente da 

mesa de máquina em punho 
para registar a manobra de 

mudança da locomotiva e dos 
dois vagões para a frente do 

comboio já no sentido Porto. Tarefa impossível pois sou 
logo agarrado pelos colegas de almoço, o tal grupo dos 
arredores de Mafra, para lhes tirar uma série de fotogra-
fias junto a tão bonito comboio e em tão bonito cenário. 
A estação do Pinhão é uma pequena estação carregada 
de história e imbuída do verdadeiro espírito do Douro 
vinhateiro, bem ilustrado nos 24 painéis com 3.047 bo-
nitos azulejos da fábrica Aleluia (de 1937), dedicados à 
faina duriense e ao trabalho da vinha e do vinho nesta 

Vinho Redoma

Menu Vila Joya
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região. Estes painéis foram recente-
mente impecavelmente recuperados e 
restaurados sob a responsabilidade da 
já nova IP – Infraestruturas de Portu-
gal.

Mal temos tempo de admirar tama-
nho espectáculo e já estamos a ser 
chamados para nos juntarmos ao resto 
da comitiva no Vintage House Hotel, 
enquanto uns se ficam pelo café ser-
vido no esplêndido conforto do bar, 
outros ficam-se pela esplanada admi-
rando tão linda e soberba paisagem, 
Património da Humanidade, usufruindo 
de uma bebida fresca e tirando fotogra-
fias de grupo.

Nisto já estamos dentro da pequena 
camioneta que nos vai levar à Quinta 
da Roêda, onde nos espera uma ex-
cepcional prova de vinhos do Porto 
da casa Taylor’s. Estamos rodeados 
pelo Douro e pela história do vinho. A 
Taylor’s, de 1692, é a mais antiga casa 
de comércio de Vinho do Porto e dedi-
ca-se à produção exclusiva dos melho-
res estilos deste vinho. Empresa fami-
liar centenária, é respeitada enquanto 
produtora pioneira de vinhos do Porto 
(alguns muito raros), envelhecidos em 
cascos de madeira.

De regresso à estação do Pinhão e 
de novo já dentro do comboio, é tempo 

Pssagem pela Quinta da Aveleda em 13 de Abril de 2016, foto de Pedro Mêda

Vila Joya em Aregos em 8 de Abril de 2016, foto de Pedro Mêda

Comboio entre Régua e Pinhão em 7 de Abril de 2016, foto de Ricardo Quinas
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de continuar a viagem, agora de regresso ao Porto e 
à degustação da sobremesa: “Creme de Açafrão”, um 
delicioso creme com gelado de Pistachio e Laranja 
sanguínea.

Também soberbamente acompanhada por um vinho 
Moscatel do Douro Fortificado 2000, como dizia alguém 
muito conhecido, passageiro numa destas viagens, até 
apetece mastigar, tal a veludez deste moscatel.

Quem quiser, tem como fim deste repasto um chá 

Kukicha ou uma série de Cafés Delta Q, porque é a me-
lhor marca de café portuguesa e é acompanhado por 
um Valrhona, a marca de chocolates eleita pelos Chefs 
Michelin. Este, o Guanaja tem 70% de cacau e 30 anos 
de existência.

O Rio Douro continua a encher-nos o olhar, nunca se 
repete, fecham-se os olhos, longos suspiros de satis-
fação. Alguns têm um ar perfeitamente deliciado. É um 
momento alto, cheio. É esta a sensação recriada pelo 

Entre a Régua e Pinhão em 7 de Abril de 2016, foto de Ricardo Quinas

Charters

Ponte da Rede em 7 de Abril de 2016, foto de Bruno Luís
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Vila Joya, de pleno prazer, conforto e bem-estar.
Começamos a despedir-nos da companhia do Rio 

Douro que acompanhou a nossa viagem e emoldurou 
esta fantástica experiência. O comboio começa a per-
correr os últimos quilómetros de volta à realidade depois 
de uma viagem no espaço e no tempo, uma viagem dos 
sentidos e da imaginação. Tempo para o Chef Dieter 
Koschina vir colher ao aplausos passando ao longo do 
comboio, brindar com quem o quiser obsequiar com ta-
manho agradecimento e tirar umas quantas selfies para 
guardar como recordação de tão magnífico evento. A 
boa disposição continua a bordo, tudo é pretexto para 
mais um brinde, trocam-se contactos e prometem-se 
trocas de fotografias, todos querem de alguma maneira 
guardar e fazer perdurar no tempo esta feliz experiên-

cia. Ao Porto regressamos de alma cheia e em breve 
nos despediremos deste comboio magnífico que ficará 
sempre à espera de uma visita no Museu Nacional Fer-
roviário no Entroncamento. 

Chegados novamente à Estação de São Bento, o Sol 
brinda-nos com a sua presença já em tons dourados. 
Nas despedidas, tempo ainda para mais umas brinca-
deiras como que a dizer que não queremos que este 
dia acabe, mais uma fotografia de grupo, agora também 
com o Chef Dieter Koschina, Stefan Baumann do Vila 
Joya e Gonçalo Castel-Branco, bem como muitos ou-
tros.

Aqui poderia ficar muito mais para contar, poderá ter-
-se perdido uma reportagem fotográfica, mas ganhou-se 
uma reportagem gastronómica.

Passagem no Viaduto de Vila Meã em 7 de Abril de 2016, foto de Pedro Mêda

Charters

Manobras no Pinhão Manobras no Pinhão
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Manobras no Pinhão Vintage House Hotel

Vintage House Hotel Vintage House Hotel

Quinta da Roêda Quinta da Roêda

Quinta da Roêda Quinta da Roêda
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Quinta da Roêda Sobremesa

Azáfama no furgão-cozinha, preparação da sobremesa Azáfama no furgão-cozinha, preparação da sobremesa

Regresso ao Porto Regresso ao Porto

Festa na estação de São Bento Festa na estação de São Bento
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A experiência aqui descrita foi de um dia, diferente 
por certo dos outros nove, mas com um denominador 
comum: a satisfação e a plenitude de um dia completa-
mente diferente.

Tempo por isso, antes de concluir e em jeito de ba-
lanço, para recolher breves testemunhos da Dra. Maria 
José Teixeira, directora do Museu Nacional Ferroviário 
do Entroncamento e de Gonçalo Castel-Branco, o pro-
motor desta experiência.  

Que balanço fazem desta iniciativa?

MJT - “O balanço da iniciativa Vila Joya no Douro é 
francamente positivo, tendo as nossas expectativas sido 
superadas. Com excepção das viagens promocionais, 
tratou-se do primeiro uso do Comboio Presidencial para 
os efeitos para os quais foi restaurado – a criação de 
um novo produto turístico em Portugal. Simultaneamen-
te, esta iniciativa permitiu apresentar o Museu Nacional 
Ferroviário fora de portas, a uma tipologia de pública 
que também nos interessa captar.

GCB - “Fenomenal. Foi um prazer ver tanta gente en-
tusiasmada com um produto ferroviário, e foi uma inicia-
tiva recebida com muito carinho – desde os entusiastas 
até pessoas que nem sabiam que gostavam de com-
boios. Acho muito importante que se faça este trabalho, 
para que as novas gerações possam manter o fascínio 
pelo caminho-de-ferro.

Que aspetos gostariam de destacar?

MJT – “Fizeram esta experiência cerca de 600 pesso-
as e todas ficaram satisfeitas e, do nosso ponto de vista, 
o Comboio Presidencial foi a estrela do projecto. A qua-
lidade do projecto de restauro levado a cabo pela EMEF 

e pelo nosso Serviço de Conser-
vação e Restauro não deixou nin-
guém indiferente. Juntando-se a 
esta composição única a cozinha 
do Chef Dieter Koschina e a pai-
sagem do Douro, obteve-se uma 
experiência realmente única.”

GCB – “Destacaria o incrível 
profissionalismo dos parceiros 
que tornaram possível esta via-
gem – a CP, a IP, a EMEF e o Mu-
seu Nacional Ferroviário. A sua 
paixão pelo caminho-de-ferro e o 
seu know-how foram não só es-
tratégicos, mas definitivos para o 
sucesso da operação. Foi um pra-
zer aprender com eles.”

Perspetivam-se acções futu-
ras?

MJT – “Estamos a reunir esfor-
ços, juntamente com o promotor e restantes parceiros, 
para organizarmos novas edições.”

GCB – “Sim, tenciono continuar a construir projectos 
que celebrem os caminhos-de-ferro e a sua história. Es-
tamos já a preparar algumas ideias, que anunciaremos 
em breve.”

O Museu Nacional Ferroviário detém e está em 
vias de obter um vasto espólio de veículos e com-
posições que poderão estar ao serviço de projetos 
idênticos, mas com objectivos distintos. Pergunta-
mos por isso ao Museu se esta iniciativa pode fun-
cionar como motor de outras.

MJT – “No respeitante à existência de projectos de 
exploração turística com recurso a material circulante 
que não a Composição Presidencial, informamos que 
estamos a trabalhar em projectos dessa natureza, para 
os quais já existem manifestações de interesse por par-
te de investidores privados (nacionais e estrangeiros) 
para, conjuntamente com o Museu Nacional Ferroviário, 
criarmos produtos turísticos diferenciados, que vão de 
encontro às várias (e potenciais) tipologias de público. 
Contudo, estes projectos encontram-se em stand-by por 
a Fundação Museu Nacional Ferroviário aguardar trans-
ferência oficial dos veículos para a sua posse. Sem que 
este acto administrativo aconteça, a Fundação Museu 
Nacional Ferroviário não está dotada de legitimidade 
para intervir e explorar comercialmente os veículos nem 
mesmo para se candidatar a eventuais financiamentos.”

Ficaremos por isso a aguardar com expectativa iniciati-
vas futuras deste e de outros produtos!

Comboio quase a 
chegar a S.Bento a 
13 de Abril de 2016, 
foto de Pedro Mêda



.
Locomotiva 4717 a chegar ao 
Terminal XXI, com um comboio 
procedente da Bobadela, Outubro 
de 2010

João Cunha
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Introdução

Quando em 1980, o Presidente da República 
Ramalho Eanes convidou o Papa João Paulo 

II para vir a Portugal, estaria longe de pensar que no 
ano seguinte o Sumo Pontífice seria vítima de um aten-
tado quase fatal num local muito próximo de onde se 
encontrara com ele. Este acontecimento marcaria para 
sempre o seu pontificado. O Sumo Pontífice estabeleceu 
a partir daí uma ligação muito particular 
com a Nossa Senhora de Fátima. Talvez 
por isso o convite tenha tido uma resposta 
positiva tão rápida, sendo a segunda visita 
apostólica após a sua recuperação. Impor-
ta referir que João Paulo II visitou Portugal 
por mais duas vezes, em 1991 e em 2000, 
sempre para celebrar em Fátima o 13 de 
Maio.   

O transporte

A preparação da vinda de João Pau-
lo II a Portugal foi extremamente 

exigente dada a ambição da agenda a 
cumprir e devido às exigências em ter-

mos de medidas de seguran-
ça, reforçadas após o acon-
tecimento de 1981. Um dos 
factores-chave era o meio de 
transporte a utilizar. Tinha sido 
escolhido o helicóptero, mais 
especificamente uma aeronave Puma pertencente à Es-
quadra 751 da Força Aérea. Foi comandada pelo MAJ 
Manuel Nicolau, Comandante de Esquadra na altura. No 

O COmbOiO PaPal 
MeMória da viageM de coMboio de João Paulo ii eM Portugal

O papa João Paulo II na janela de uma Sorefame, do Arquivo da CP

Comboios Com história

A viagem a Portugal do Papa João II, realizada 
em Maio de 1982, revestiu-se de vários 

aspectos singulares. Visitou seis localidades de 
Norte a Sul em quatro dias, foi alvo de uma tentativa 
de atentado e assumiu que a sua vinda, não obstante 
o carácter oficial (sendo uma resposta ao convite 
formulado pelo Presidente da República Ramalho 
Eanes aquando da sua visita ao Vaticano em 1980), 
tinha como objetivo “dar graças à Virgem de Fátima 
pela protecção maternal”. Recordemo-nos que, a 13 
de Maio de 1981 na Praça de São Pedro em Roma, 

João Paulo II tinha sido vítima de um atentado que 
quase lhe tirou a vida. Foi a segunda vez que um 
papa visitou Portugal (a primeira visita foi realizada 
por Paulo VI a 13 de Maio de 1967), mas foi a primeira 
vez em que o líder da Igreja Católica dedicou tanto 
tempo e disperso por locais como Fátima, Lisboa, 
Vila Viçosa, Coimbra, Porto e Braga.

No meio de todos estes acontecimentos há 
também, a nível ferroviário, um que marcará para 
sempre a história deste meio de transporte em 
Portugal.

Pedro Mêda



26

Comboios Com história

entanto, tinha sido previsto um meio alternativo caso 
as condições climatéricas não permitissem a utiliza-
ção do helicóptero. Este, tal como noticia o jornal O 
Comércio do Porto de 12 de Maio desse ano seria 
uma de duas opções: 

“Se o mau tempo persistir ou piorar, a partida do Papa 
para Fátima (de Lisboa), ao fim da tarde, poderá não 
se verificar de helicóptero. Uma fonte da Comissão 
Nacional da Visita disse que só meia-hora antes da 
partida para Fátima (às 19:00) é que se decidirá por 
uma das duas alternativas previstas: viatura automó-
vel ou comboio. A utilização de qualquer das opções 

ao meio aéreo não provocará todavia al-
terações prolongadas aos horários previs-
tos… A única consequência da não-utiliza-
ção do helicóptero será um maior esforço 
físico do Papa nas suas deslocações.”

A  agenda

João Paulo II chegou ao aeroporto 
de Lisboa vindo de Roma no dia 12 

Maio. Pisou solo português ao início da 
tarde, realizando um gesto que seria uma 
imagem de marca do seu pontificado. An-
tes de cumprimentar as diversas individu-
alidades presentes, ajoelhou-se e beijou 
o chão. Depois de várias cerimónias com 
membros do Clero, Presidente da Repúbli-
ca e demais autoridades, saiu da Capital 

por volta das 18h30 em direção 
a Fátima, onde chegou pelas 20 
horas. As condições climatéricas 
permitiram que a deslocação 
fosse realizada por via aérea. 
Tal como noticia O Comércio do 
Porto de 14 de Maio, terá sido 
por volta da mesma hora que se 
soube qual o meio de transporte 
alternativo:

“Comboio Especial acompa-
nha Santo Padre – Meio alterna-
tivo para a deslocação do Sumo 
Pontífice em terra portuguesa, 
se as condições ao tempo as-
sim aconselharem, um comboio 

Interior da carruagem Bataclan, no Comércio do Porto

Chegada a Portugal, do arquivo da RTP

Composição da CP, no Comércio do Porto
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especial, tripulado por dois dos mais experimentados 
maquinistas da CP, cujos nomes não foram divulgados 
à nossa reportagem, esteve estacionado em Santa Apo-
lónia, até às 19h30 de anteontem. Tal como estava pre-
visto pelos responsáveis da visita papal, esse comboio, 
constituído por três carruagens-salão e um salão espe-
cial, largou daquele terminal lisboeta com um atraso de 
sessenta minutos sobre a hora prevista, mas nele não 
viajou João Paulo II. Rodando à velocidade de cruzei-
ro de 100 quilómetros-hora, o comboio do Papa fez em 
sessenta minutos um percurso de 107 quilómetros até 
ao Entroncamento, sem qualquer paragem, pois tratan-
do-se de uma viagem prioritária, foi sempre feita com 
luz verde. A referida formação acompanhará o programa 
oficial da visita de Sua Santidade.”

O dia 13 de Maio foi passado em Fátima, tendo re-
gressado ao fim do dia a Lisboa. Dia 14 deslocou-se a 
Vila Viçosa para uma celebração litúrgica com agricul-
tores no Santuário de Nossa Senhora da Conceição e 
regressou novamente a Lisboa onde visitou a Univer-
sidade Católica, participou num encontro ecuménico e 
celebrou uma Eucaristia com jovens. 

15 de Maio

O último dia desta visita reservava as maiores 
deslocações. A agenda prevista é a que se 

apresenta (uma transcrição de O Comércio do Porto 
desse dia):

8h30 – Chegada a Coimbra – Estádio Municipal
9h00 – Encontro na Universidade de Coimbra
10h00 – Partida para o Sameiro

11h00 – Chegada ao Sameiro
11h30 – Celebração Eucarística
13h30 – Refeição no Centro Apostólico Paulo VI
16h00 – Partida do Sameiro
16h20 – Chegada à Serra do Pilar (Vila Nova de 
Gaia)
16h30 – Encontro na Avenida dos Aliados com a 
população
17h45 – Partida do centro da cidade
18h15 – Cerimónia de despedida no Aeroporto de 
Pedras Rubras
18h45 – Partida para Roma

Devido às más condições atmosféricas a norte 
de Lisboa, as autoridades foram forçadas a abdi-

car do transporte aéreo. Assim o comboio especial, que 
até então circulara vazio, asseguraria pela primeira vez o 
transporte do Sumo Pontífice. Havendo a hipótese de o 

Passagem por Coimbra, do arquivo da RTP

Percursos realizados pelo Papa
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comboio ser utilizado além de Coimbra, à composição 
de quatro carruagens foi adicionada uma carruagem-
-restaurante.

A composição

O comboio Papal era composto pelo material mais 
moderno existente na CP à época. Em termos 

de tração e na zona electrificada, a locomotiva 2611 ti-
tulou o comboio. Nos troços sem catenária a tracção foi 
assegurada por locomotiva(s) da série 1400. Desconhe-
ce-se se terá sido uma única locomotiva a acompanhar 
todo o percurso, funcionando nos troços electrificados 
como batedora ou se nos diferentes locais uma locomo-
tiva assegurou a composição. Certo é que entre Coim-
bra-B e o apeadeiro de São José no ramal da Lousã, a 
locomotiva utilizada foi a 1453.

O material rebocado era integralmente com-
posto por carruagens Sorefame construídas no 
início da década de 70. Das cinco carruagens 
sabe-se que a destinada ao transporte do Sumo 
Pontífice foi uma das da série 89-50 001 a 006, 
conhecidas por Bataclans. Esta circulou à cau-
da da composição (sentido Lisboa – Porto). A 
carruagem-restaurante seria provavelmente 
uma das duas convertidas para esta função 
em 1979, sendo por isso uma das 88-40 001 
ou 002. Era a penúltima carruagem da compo-
sição. Os periódicos referem que as restantes 
carruagens seriam salões onde viajou a comiti-
va. Deveriam ser de 1ª classe e por isso seriam 

com grande probabilidade da série 10-69 500. Segundo 
informação recolhida a primeira carruagem a seguir à 
locomotiva ostentava as armas da Santa Sé.

A deslocação Lisboa – Coimbra

Dado o comboio ser um recurso, os responsáveis 
aguardaram até ao último momento pela evolu-

ção das condições meteorológicas. Sendo de todo invi-
ável, a composição saiu da plataforma 7 da estação de 
Santa Apolónia às 7h40, com meia hora de atraso em 
relação ao horário previsto. A viagem não teve paragens 
e foi percorrida à velocidade de 120 quilómetros-hora. 
Segundo O Comércio do Porto e por informação da Co-
missão Nacional de Recepção, João Paulo II viajou em 
oração e estudo, não conversando com ninguém. À che-
gada a Coimbra-B, a locomotiva 1453 posicionou-se à 
cauda da composição, levando-a até ao apeadeiro de 
São José, próximo do estádio de Coimbra, onde o Papa 
desembarcou. Entre Coimbra-B e esta paragem João 
Paulo II viajou à janela acenando sorridente à multidão 
que se juntou junto à via férrea.

 
A deslocação Coimbra – Braga

O tempo continuava a não permitir a utilização do 
helicóptero e por isso João Paulo II regressou 

ao comboio em Coimbra-B por volta das 12h10. O pro-
grama encontrava-se atrasado mais de duas horas face 
ao inicialmente previsto. O período de refeição previsto 
em Braga foi então mudado para um almoço a bordo. 

Logo após a saída de Coimbra foi servido o almoço, 
confecionado na carruagem-restaurante. João Paulo II 
foi servido na carruagem Bataclan enquanto a restante 

O Puma Papal, imagem da Força Aérea



29

Comboios Com história

comitiva ocupou a referida carruagem. A refeição ficou a 
cargo da Minc Barp e a ementa foi composta por creme 
de legumes, pescada de Sesimbra, rosbife à Primavera, 
queijos vários e tarte de ananás. 

Segundo O Comércio do Porto, a comida preparada 
foi excessiva pelo que a mesma refeição foi servida aos 
maquinistas e demais pessoal após a chegada a Braga. 
A viagem foi também ela directa, embora tenha havido 
lugar a uma paragem de dez minutos na estação de 
Campanhã para mudança de tracção.

Foi às 13h57 que a composição deu entrada na es-
tação. João Paulo II, após ter terminado o almoço, des-
locou-se até uma das janelas acenando à multidão que 
se acumulara no local. “Paz para todos” foi a primeira 
mensagem do Sumo Pontífice no Porto. A multidão acu-
mulava-se na plataforma, nas linhas e mesmo em cima 
de vagões. Assim que uma 1400 rendeu a 2611 na frente 
do comboio, este saiu lentamente da estação.

O trajecto Campanhã – Braga foi efectuado sem pa-
ragens. João Paulo II aproveitou para descansar. A com-
posição chegou a Braga por voltas das 15 horas onde se 
repetiu, pela terceira vez no dia, uma receção calorosa.

A melhoria das condições meteorológicas permitiu 
que o regresso ao Porto fosse realizado de helicóptero. 

O comboio Pa-
pal iniciava as-
sim, em vazio, a 

sua última deslocação.

Conclusão

Foi deste modo que a CP assegurou o transporte 
de um dos seus mais ilustres, senão o mais ilustre 
passageiro. A CP decidiu eternizar este aconteci-
mento colocando uma placa evocativa na platafor-
ma da estação de Santa Apolónia, assim como na 
principal locomotiva utilizada, a 2611. Deste modo, 
esta locomotiva passou a ter um lugar de destaque 
quer na história da série quer na história da ferrovia. 
As carruagens Bataclan assegurariam nos anos se-
guintes o transporte de muitos outros passageiros 
de relevo, designadamente políticos.

Para a memória da viagem fica a imagem de um 
Papa sorridente a acenar à janela de uma carruagem 
Sorefame. Além de eternizada pela lente de vários 
fotógrafos, esta é uma das imagens mais presentes 
na memória das pessoas que testemunharam a sua 
passagem por Coimbra, Porto e Braga.  

Agradecimentos: 

Ao Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia pela con-
sulta e acesso aos jornais O Comércio do Porto de 11 
a 16 de Maio de 1982.

Imagem da locomotiva 2611, que rebocou a composição papal na Linha do 
Norte. Porto-São Bento em 27 de Maio de 2006, foto de Pedro Mêda



30

Cais de embarque

Viagem inaugural dO 
alfa a guimarães 

Lisboa, estação de Santa 
Apolónia, Domingo, 1 de 

Maio de 2016. São sete horas e 
quarenta e cinco minutos. Na li-
nha número um encontra-se esta-
cionada a composição que irá fa-
zer a viagem inaugural do serviço 
Alfa a Guimarães. A viagem é feita 
pela automotora 4003. 

No comboio viajam pessoas ilus-
tres, entre eles o vimaranense Frei-
tas do Amaral ou a Directora de Co-
municação da CP, Ana Portela, entre 
outros responsáveis da transporta-
dora ferroviária. A estes, que embar-
caram em Santa Apolónia, juntar-se-
-iam mais à frente durante a viagem 
o Presidente da CP, Manuel Queiró, 
o Presidente da Câmara de Guima-
rães, o homólogo de Santo Tirso, o 
edil da Trofa e jornalistas de diversos 
órgãos de comunicação social.

Às 8 horas da manhã em ponto 
a composição pendular começa a 

sua viagem em direcção à 
Cidade-Berço. Logo quando 
a viagem começa, o revisor 
utiliza o sistema de áudio do 
comboio para dar as boas-
-vindas aos passageiros 
e informá-los dos serviços 
disponibilizados no com-
boio. Entre eles contam-se 
o telemóvel e o sistema de 
áudio e vídeo. Também re-
comenda aos viajantes que 
tenham cuidado com as bagagens e 
as coloquem nos locais destinados 
para o efeito.

A carruagem 1, de primeira clas-
se, está reservada a jornalistas, aos 
responsáveis da CP e aos autarcas. 
Nessa carruagem viajam apenas 
oito pessoas entre as paragens do 
Oriente e Santarém. Nesse troço, a 
ocupação de cada carruagem nunca 
ultrapassa as 24 pessoas.

Uma das viajantes do comboio, 

que entrou em Santa Apolónia, far-
macêutica reformada, dirige-se para 
o Porto mas rapidamente usa o com-
boio. Prefere o transporte ferroviário, 
porque vai sossegada na viagem, vê 
a paisagem e é muito melhor que ir 
de avião. No entanto, esta utente diz 
que as carruagens deviam ter uma 
melhor manutenção. Esta senhora 
não tenciona utilizar o comboio para 
Guimarães, o mesmo acontecendo 
com Francisco, engenheiro de pro-
fissão que viaja para o Porto. Ao 
contrário destes, Duarte Araújo, que 
apanhou o comboio em Aveiro e vai 
para a Trofa, tenciona utilizar este 
novo serviço mais vezes porque, se-
gundo o mesmo, o comboio é mais 
rápido, mais confortável. Este nunca 
tinha usado um comboio de longo 
curso para a Trofa.

Mas antes de este passageiro 
entrar em Aveiro já o comboio tinha 
feito diversas paragens, como En-

Tiago Mota Tiago Mota

Linha de Guimarães, antes da 
chegada a Santo Tirso, sentido 
Guimarães – Lousado
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troncamento, Pombal e Coimbra-B, local onde o presi-
dente da CP embarcou. Entre o Entroncamento e Pom-
bal, mais especificamente na zona de Chão de Maçãs, o 
comboio atinge velocidades entre 70 e os 120 km/h. Pelo 
contrário, na zona de Oliveira do Bairro (e também um 
pouco depois da Gare do Oriente), o comboio circula a 
velocidades superiores a 200 km/h.

São 10h50 e estamos a chegar ao Porto. Como sabe-
mos? O sistema de áudio do comboio informa os passa-
geiros de qual é a próxima estação. Dois minutos depois 
chegámos. Na Cidade Invicta embarcam os jornalistas. 
Enquanto não chegam as 11 horas, hora de partida, al-
guns passageiros aproveitam e saem de comboio para 
descansar. 

Daqui para frente apenas seguem 35 a 40 passagei-
ros (excluindo os jornalistas, responsáveis da transpor-
tadora e restantes convidados).

Antes da chegada a Guimarães, o comboio percorre 
ainda parte da Linha do Minho até ao Lousado e a Linha 
de Guimarães. Nesta última, a velocidade comercial ron-
da os 80/100 km/h, embora haja troços de 30 e 60 km/h.

No final da viagem, na estação 
vimaranense, à saída do comboio, 
o Presidente da CP, os autarcas 
de Santo Tirso, Trofa e Guimarães 
(que entretanto tinham entrado na 
composição) e o político Freitas 
do Amaral falaram aos jornalistas. 
Manuel Queiró disse à comunica-
ção social que a operadora ferro-
viária nacional, com a introdução 
deste serviço estava “a corres-
ponder ao sensível aumento da 

procura de passageiros dos últimos anos” na Linha de 
Guimarães e que “a própria CP tem interesse comercial 
em fazer este tipo de serviço para estas cidades”. Por 
sua vez, o autarca de Guimarães, Domingos Bragança, 
considerou que este comboio faz um acrescento muito 
grande a uma facilidade de mobilidade que, tal como 
Manuel Queiró também admitiu, poderá ser melhorada.

Já o Presidente de Santo Tirso admitiu só ver vanta-
gens para a cidade com este novo comboio, tanto para 
os turistas, as empresas, ou pessoas que estudem fora 
da cidade. De referir ainda que o comboio foi recebido 
em festa pela população na estação.

 No regresso, a composição saiu de Guimarães às 
16h55 com 60 passageiros e ficou lotado na estação 
de Campanhã. Nesse comboio, da comitiva, apenas al-
guns responsáveis da CP viajaram de volta e por isso a 
primeira carruagem já não estava reservada. Durante a 
viagem uma das estações onde houve maior troca de 
passageiros foi a de Coimbra-B, onde saíram cerca de 
30 pessoas e entraram outras tantas. 

Nessa estação saiu uma estudante oriunda de Gui-
marães, Adriana, que considera que o comboio demora 
menos tempo do que o transporte rodoviário, por isso 
este acaba por compensar mais. Outra das estações 
onde há maior movimento de passageiros é Oriente. 

A viagem termina em Santa Apolónia às 20h40, à 
tabela. Quando o comboio se aproxima da estação, a 
tripulação agradece aos passageiros a preferência pelo 
modo ferroviário.

Composição parada em 
Guimarães, próximo da hora de 
partida para Santa Apolónia

Adriana, vimaranense que viajava com destino a Coimbra

Cais de embarque



Cuba, 1 de Outubro de 2008.
Distribuição Nº75982: Beja – Praias do Sado

Muito em cima da hora, resolvi meter-me a mais 
uma caçada no Alentejo. O programa era sim-

ples: apanhar o cruzamento matinal em Baronia entre o 
Distribuição de Beja e o Regional de Évora para Beja, 
também uns regionais e Somincor’s nos arredores da 
Bifurcação da Funcheira e por fim ir subindo a Linha do 
Sul, apanhando o que fosse passando.

A spotada começava às 7h em Vila Nova da Baronia, 
hora a que estava previsto chegar o comboio nº75982 
de Beja para Praias do Sado, para cruzar com o Regio-
nal 6700 de Évora para Beja, que chegaria sete minutos 
depois. Sendo Outubro, o cruzamento seria feito com 
uma luminusidade muito reduzida. Então convinha che-
gar cedo para fazer ensaios de luz.

Quando faltava pouco para chegar à estação, ligo o 
rádio para ouvir as noticias das 6h30 na TSF. Uma noti-

cia assenta-me que nem um soco: «Dia de greve nacio-
nal, convocada pela CGTP». Com a pressa de organizar 
a spotada, esta informação passou-me completamente 
ao lado, apesar de previamente ter tido conhecimento.

Já estava tão perto que não valia a pena desistir. Pro-
vavelmente iria ser um fracasso, com os mercadorias 
suprimidos e se calhar também alguns de passageiros. 
Restava seguir em frente.

Ao chegar a Vila Nova da Baronia, as minhas suspei-
tas confirmaram-se. Não havia qualquer movimentação 
que mostrasse a existência de um cruzamento. 

Dentro da hora prevista, apareceu o regional para 
Beja. Fez uma curta paragem e seguiu viagem. Não ha-
via mais nada a fazer por ali, segui viagem para Cuba 
onde iria apanhar o IC de Beja para Lisboa.

Ao chegar a Cuba, falei com o chefe de estação e 
contei-lhe dos meus planos, se me dava autorização 
para fotografar ali o IC e disse-lhe que tinha intenção de 
ter fotografado o Distribuição, mas não me tinha lembra-

Fotografias que contam histórias

do da greve... ao que o chefe me responde: «Então está 
com sorte. É que por causa da greve, o mercadorias está 
bastante atrasado e ainda não saiu de Beja». Senti-me 
como um menino que acabara de receber o brinquedo 
que tanto queria. Como não faltava muito para o IC e o 
Distribuição viria logo atrás, não arrisquei e coloquei-me 
à entrada de Cuba.

Às 8h20 apareceu o IC 590 com uma 1930 a pu-
xar duas carruagens Sorefames. Passada meia hora e 
com 150 minutos de atraso, lá apareceu o tão desejado 
comboio, com a 1908 à cabeça. Para além dos vagões 
para o cimento, também vinha com a pedra. Por norma 
a marcha ascendente deixa os vagões vazios em Cuba 
e a marcha descendente pega os cheios. Desta vez foi 
carregado para Beja.

Em Cuba o 75982 cruzou com o R 4801 proveniente 
do Pinhal Novo. Paragem curta de ambos e cada um 
seguiu a sua viagem.

Apesar de tudo o dia estava ganho. O Distribuição de 
Beja tinha a fama de ser dos comboios mais pontuais. 
Raramente era visto em plena luz do dia. Tivesse eu me 
lembrado da existencia da greve e nunca me teria feito 
a ele.

No resto do dia fez-se sentir a greve. Passei por 
Ourique para saber o ponto da situação. Os regionais 
entre Beja e Funcheira estavam suprimidos, tal como 
os Somincor’s. Restava apanhar o longo curso. Ainda 
assim, na parte da tarde apareceu um Somincor para 
Neves Corvo, apanhado na Torre Vã, e, para concluir o 
dia, o regresso do Neves-Corvo na estação de Grândo-
la, cruzando com a madeireiro para Saboia, com a 2507 
a dar tracção.

Apesar dos objectivos não terem sido cumpridos 
(apanhar cruzamento em Baronia e comboios na Bifur-
cação da Funcheira), só pela foto de Cuba valeu a pena. 
Ficou a sensação do fracasso ter sido bem sucedido.

José Sousa
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Para todos aqueles que 
gostam de infra-estru-
turas ferroviárias a an-

tiga estação de Castro Verde-Al-
modôvar é um potencial lugar a 
visitar. Embora esteja sem qual-
quer tipo de serviço comercial há 
alguns anos, ainda vai mantendo 
alguns elementos característicos 
que faziam parte do quotidiano 
diário desta estação, que foi im-
portante na rede ferroviária situa-
da a Sul de Portugal.

O complexo ferroviário está si-
tuado na pequena aldeia do Car-
regueiro, em plena Estrada Na-
cional 2 entre as vilas de Castro 
Verde  e de Aljustrel, ao quilóme-
tro 191,5 da Linha do Alentejo no 
troço compreendido entre Beja 
e Funcheira (a estação entrou 
ao serviço no dia 20 de Dezem-
bro de 1870) e foi durante largas 
décadas ponto único de passa-
gem nas ligações ferroviárias ao 
Algarve até à abertura da Linha 
do Sul. A construção do Ramal 
de Aljustrel e a sua respectiva 

abertura no dia 2 de Junho de 
1929 veio trazer a esta estação 
um papel de maior destaque (e 
também a alteração do nome já 
que anteriormente era Castro 
Verde-Aljustrel) no transporte fer-
roviário, já que é aqui que o ramal 
tem o seu início. Se no passado 
a estação foi de extrema impor-
tância no movimento ferroviário 
muito por culpa dos comboios de 
mercadorias para a vila mineira, 
os últimos tempos após o encer-

ramento do Ramal de Aljustrel 
foram sinais de um futuro que se 
adivinhava negro. Ainda se cons-
truiu um terminal de mercadorias 
que, para além de ter servido 
esporadicamente para carga e 
descarga de contentores da Mina 
de Neves-Corvo, nunca teve uma 
utilização que justificasse o in-
vestimento sendo que o mesmo 
desde há muito que se encontra-
va algo degradado, sendo que a 
CP utilizava com alguma regula-

Castro Verde-almodôVar

Pedro André

Vista Geral da Estação de Castro Verde do cimo da passagem superior em 
Dezembro de 2012



35

balastro

ridade as linhas do mesmo para 
estacionamento de material con-
siderado excedentário.

Em Dezembro de 2011 a es-
tação de Castro Verde viu parar 
o último comboio de passagei-
ros numa altura em que apenas 
duas circulações diárias em cada 
sentido utilizavam diariamente a 
linha entre Beja e Ourique, sendo 
que a partir do dia 3 de Março de 
2012 o troço foi dado como en-
cerrado à exploração comercial. 
No entanto em Agosto desse ano 
ainda se fez uma circulação es-
pecial (ver Trainspotter nº38) para 
ir recolher vagões estacionados 
junto do terminal de mercado-
rias. Esse foi o último movimento 
“oficial” que utilizou a estação de 
Castro Verde.

Mas vamos então conhecer 
um pouco da estação e de toda a 
sua zona envolvente.

As estações de maior impor-
tância da rede ferroviária e as 
que por norma estavam mais 
afastadas dos maiores aglomera-
dos populacionais funcionavam 
quase como que uma pequena 

aldeia auto-suficiente. Para além 
do edifício de passageiros, era 
normal que a companhia cons-
truísse uma série de edificações 
para facilitar a vida dos utilizado-
res do comboio quer em temos de 
passageiros quer em termos de 
mercadorias, mas também para 
que os empregados tivessem 
todas as comodidades possíveis 
numa altura em que trabalhar 
para a companhia era sinónimo 
de ter uma melhor qualidade de 
vida tendo em conta a pobreza 
que assolava Portugal.

Durante o tempo em que a 

estação funcionou o complexo 
foi sofrendo algumas alterações 
relacionadas com a evolução que 
os serviços ferroviários exigiam 
com o passar dos anos, sendo 
necessária a construção de ele-
mentos necessários ou a destrui-
ção de instalações sem qualquer 
utilidade; um exemplo do segun-
do caso foi a curraleta destinada 
ao transporte de gado. Todavia, e 
apesar de tanta “revolução”, mui-
to resistiu até aos dias de hoje. 

Na zona do pátio encontram-se 
uma série de casas que estavam 
afectas aos mais variados servi-

ços. Podemos encontrar 
dois dormitórios, sendo 
que um estava destina-
do ao pessoal de trac-
ção e outro destinado ao 
pessoal da exploração. 
Como curiosidade, o 
edifício do dormitório de 
tracção, que conta ainda 
com duas moradias, e o 
dormitório do pessoal de 
exploração fizeram par-
te de uma empreitada 

Antigo dormitório do pessoal de exploração em Dezembro de 2014

Antigo dormitório do pessoal de tracção e as duas moradias em Abril de 2015
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de construção anunciada no ano 
de 1945, embora só em 1948 o 
Governo tenha dado por finali-
zada toda a burocracia que en-
volveu essa mesma empreitada. 
Por ali existe ainda uma antiga 
casa destinada ao serviço de via 
e obras, mais uma série de mora-
dias de habitação destinadas ao 
pessoal mais graduado e ainda 
outra habitação. Normalmente as 
moradias tinham todas as mes-
mas tipologias e contavam com 
dois quartos, sala de jantar, cozi-
nha, um corredor central e uma 
casa de banho.

Junto do edifício de passagei-
ros podemos encontrar um telhei-
ro numa forma “original” utilizado 
no transporte de mercadorias. 
Infelizmente a grua que existia 
na estação que facilitava a carga 
e descarga foi retirada e já não 
existe qualquer vestígio físico 
da mesma, tal como da currale-

ta para o transporte de gado que 
também desapareceu juntamente 
com um dos cais de mercadorias.

Em frente do edifício de pas-
sageiros está instalado o depósi-
to de betão com capacidade para 

100  m3 utilizado essencial-
mente para fornecer água 
para as locomotivas a va-
por através de duas tomas 
de água que existiam. Nos 
dias de hoje, apenas uma 
toma de água resiste, a 
que se encontra colocada 
entre as linhas da saída 
da estação em direcção da 
Funcheira. Na base do de-
pósito de água ficava situ-
ada a lampistaria (que era 
o local destinado a guardar 
combustível utilizado na 
iluminação das lanternas 
da estação e onde, por 
vezes, se guardavam al-
guns candeeiros de reser-
va e acessórios, tal como 
algumas ferramentas de 

limpeza). Ainda junto do depósi-
to de água é possível observar o 
que resta do forno “comunitário” 
que é mais um elemento comum 
no meio ferroviário português e 
que se encontrava facilmente em 

Algumas das habitações da companhia e um poste de comunicações
 Dezembro de 2014

Forno, depósito e a lampistaria na sua base em Abril de 2010
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muitas estações, mas também 
por vezes em apeadeiros e até 
em algumas passagens de nível. 

Para quem tiver vontade cami-
nhar pode fazê-lo na direcção de 
Beja e irá encontrar uma habita-
ção com um formato algo estra-
nho que é o local do locomóvel, 
o meio mecânico de tirar água do 
poço situado ali perto e que per-
mitia o abastecimento desse bem 
tão precioso para a estação. Os 
amantes da sinalização também 
têm muito que ver já que o sis-

tema apresenta se praticamente 
completo principalmente na Li-
nha do Alentejo, enquanto que 
no Ramal de Aljustrel os sinais 
apresentam um maior estado de 
degradação. A caminho do sinal 
avançado 1 (SA1) situado ao qui-
lómetro 190,4 (umas centenas 
de metros depois do “locomó-
vel”), do lado descendente sal-
ta à vista um esticador de cabo 
relacionado com a sinalização e 
que se encontra ainda em muito 
bom estado de conservação. O 
SA1 apresenta duas figuras, a 
que significa via livre e a de para-
gem diferida, enquanto que, por 
exemplo, no Ramal de Aljustrel o 
sinal avançado conta com as fi-
guras de paragem absoluta e de 
precaução.

As palancas de comando dos 
vários sinais avançados também 
ainda ali estão. A que comanda 
o sinal avançado descendente 
está colocada junto do edifício de 
passageiros perto da passagem 
de nível e a que comanda o sinal 
avançado ascendente está colo-

cada sob o telheiro. Esta última 
servia também para comandar os 
sinais avançados da linha para 
Aljustrel.

As agulhas continuam tam-
bém instaladas nos locais espe-
cíficos, sendo que existem vários 
modelos dependendo da antigui-
dade das mesmas, tal como ain-
da se podem ver as casas dos 
“agulheiros” que são umas cons-

Esticador do cabo de sinalização 
Dezembro de 2014

Sinal Avançado do lado ascendente 
Dezembro de 2014

Habitação onde estava instalado o 
“locomóvel”   Dezembro de 2014

Palanca de comando da sinalização 
Abril de 2010

Porta da Sala de Espera de 1ª classe 
Abril de 2010
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truções simples em metal e que 
para além de servirem para pro-
tecção dos funcionários estavam 
na maior parte das vezes ligadas 
telefonicamente à sala do chefe 
de estação de onde eram rece-
bidas as ordens. Mais pormeno-
rizadamente, existe um grande 
número de objectos relacionados 
como são os sinais de manobras, 
os calços colocados nalgumas 
linhas, cróssimas bastante an-
tigas e até pregos que datam a 
idade das travessas de madeira. 
Até os postes de comunicações 
com uma enorme quantidade de 
isoladores já são parte de um 
passado que pouco a pouco vai 
desaparecendo da rede ferroviá-
ria nacional. Não podemos tam-
bém de deixar de realçar outros 
objectos mais comuns e que fa-
zem parte de outra vertente. Te-
mos por exemplo a placa sobre 
uma das portas da estação que 
indicava a sala de espera de 1ª 
classe, uma série de vasos aban-
donados e espalhados ao longo 

da plataforma mas que ainda exi-
bem o logótipo da CP bem visí-
vel, e o relógio da empresa que 
era elemento indispensável ao 
bom funcionamento da estação e 
que continua colocado na parede 
embora parado no tempo... tudo 
são pormenores que fazem parte 
da história do caminho-de-ferro 
e que ali ainda vão resistindo ao 
avançar inexorável do tempo.

A toma de água, e uma vista geral sobre a estação, Dezembro de 2012

Vista frontal do edificio de passageiros com os vasos 
tão caracteristicos, Abril de 2010

Uma das várias agulhas e o relógio 
que se mantém na parede, 

Dezembro de 2012



Triagem da Siderurgia 
Nacional em Abril de 2016

José Sousa
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III ExposIção dE ModElIsMo EM santaréM 
Março 2016

Bruno Luís

Tabela com horários de circulações de passageiros

Decorreu no fim de semana 
de 19 e 20 de Março, a 

III Exposição de Modelismo de 
Santarém, no salão do quartel dos 
bombeiros daquela cidade.

Organizada pelo Club Iberico 
de Módulos H0, contou com a 
presença de diversos modelistas 
portugueses e espanhóis, os 
quais vieram de Madrid, Valência, 
Cáceres e Miranda de Ebro.

Relativamente aos módulos 
presentes, foi possível contar 
com alguns que participaram em 
anos anteriores, mas também 
algumas estreias. A montagem 
decorreu na sexta-feira durante 
a tarde e estendeu-se até à noite, 
com a chegada dos últimos 
participantes. Após a conclusão 
desses trabalhos, o esquema de 
módulos ficou muito idêntico ao 
que se pode ver, sofrendo apenas 
alguns ajustes.

A existência de dois troços de 
via única com estações terminais 

permitiu receber e enviar 
comboios para circulação. 
No final dessas estações foi 
instalado um módulo para 
inversão de locomotivas, 
proporcionando aos visitantes a 
realização dessa operação de 
forma manual.

De forma a tornar todo o 
ambiente o mais real possível, 
a circulação de comboios de 
passageiros foi feita com recurso 
a horários pré-programados. Nas 
folgas de horário, os comboios de 
mercadorias tomavam o lugar 
assim como nalguma situação 
pontual de falta de alguma 
circulação que fosse suprimida. 
Com recurso a aparelhos 
portáteis de comunicação, era 
possível a troca de informações 
entre os diversos elementos da 
organização a fim de fazer fluir 
a circulação dentro do possível, 
tornando mais atractiva e 
divertida a toda a exploração. 

As composições 
foram bastantes 
variadas, naturalmente 
na sua grande maioria 
da Península Ibérica, 
sendo também possível 
ver algumas composições 
de outros países.

Para além da estrutura 
modular, também merece 

um destaque especial o showcase 
apresentado por Luís Lopes, em 
escala N, no qual era possível assistir 
a diversas manobras de material 
e devidamente acompanhadas de 
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efeitos sonoros, tornando-se, sem dúvida, 
num dos pontos de referência desta 
exposição.

Em jeito de conclusão, é sempre bom 
a realização destas iniciativas, não só 
para mostrar ao público este passatempo, 
bem como poder desfrutar da circulação 
de inúmeras composições ou para tomar 
conhecimento de novos módulos e retirar 
ideias para projetos futuros. Na vertente 
pessoal, é sempre bom rever amigos e 
conhecidos mais antigos destas lides. 
Que venham mais destas!

Ambiente da exposição

Bruno Luís
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João Joaquim
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Sérgio Santos
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antes & dePois

a zona da estação de Vendas noVas nos 
Últimos Catorze anos sofreu enormes 

alterações resultantes das Várias 
renoVações e modernizações de Via que tem 

aConteCido

Vendas noVas
...linha do alenteJo
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Grande Caminhada
na linha do tua............................
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“Há décadas atrás”
Doze mortos e dezenas de feridos em choque de comboios

“Doze mortos e meia centena de feridos é o primeiro balanço do grave acidente ferroviário que ocorreu às 
12 e 5 de hoje, na estação de Santa Iria da Azóia, envolvendo um comboio tranvia procedente do Carregado, 
cujos passageiros eram essencialmente estudantes, e um outro que saira às 6 e 15 da Covilhã e que igual-
mente se destinava a Lisboa. 

A violência do embate, entre dois comboios que transportavam elevado número de passageiros, fez supor, 
de imediato, a existência de um maior número de vítimas. Mas, à medida que as corporações de bombeiros 
de toda a grande Lisboa acorriam ao local, verificava-se que felizmente o número de mortos era inferior às 
primeiras projecções. Contudo, há que salientar o facto de uma grande parte dos feridos se encontrar em 
estado grave, maioritariamente nos hospitais de Santa Maria e de S. José, para onde foram tansferidos após 
os primeiros socorros recebidos em Vila Franca de Xira. 

As primeiras operações de socorro foram desencadeadas pouco depois do embate entre as duas compo-
sições até porque o acidente de verificou junto da estação de Santa Iria da Azóia e, portanto, bastante perto 
dos bombeiros daquela vila. 

Os primeios feridos foram de imediato transportados para o Hospital de Vila Franca, sendo transferidos 
para Lisboa os que inspiravam maiores cuidados. Simultaneamente, tornava-se possível uma melhor assis-
tência com o afluxo de bombeiros de várias corporações de toda a área de Lisboa, que incluiam, por exemplo, 
os de Loures e Paço de Arcos, num total de 33 corporações e 250 homens. 

A violência do embate foi tal que a própria estação de Santa Iria sofreu danos e dois dos mortos terão fica-
do na própria gare. Por outro lado, a prestação de socorros só era possível a partir das instalações da Soda 
Póvoa. 

A maioria das vítimas foi registada entre os passageiros do comboio tranvia que estava parado na estação 
da Azóia e foi abalroado por trás. No entanto, o nosso repórter no local referia que também o maquinista do 
comboio rápido procedente da Covilhã teria morrido na colisão. 

Os mortos, num total de 13, segundo a nossa reportagem, encontrar-se-iam na morgue do hospital de Vila 
Franca de Xira (seis), quatro na carruagem sinistrada e dois na própria placa da estação, como já assinalá-
mos. 

Descrição 
O revisor do comboio tranvia disse à ANOP que a maioria dos passageiros a seu cargo eram estudantes. 

Essa a razão porque depois do acidente acorriam ao local dezenas de familiares de presumíveis acidenta-
dos, que deparavam com um amontoado de documentos nos bombeiros locais, enquanto uma boa parte dos 
objectos das vítimas ainda se encontrava nas carruagens.

O referido revisor informou que a composição que sofreu o embate se encontrava praticamente cheia, 
acrescentando que não compreendia como poderia ter ocorrido este acidente. Contudo, um engenheiro, 
destacado para o local pela CP, disse que o comboio rápido da Covilhã deveria ter parado num sinal a dois 
quilómetros da estação. 

Ainda o testemunho do revisor: «Estávamos na Póvoa e o comboio aguardava entrada pelo desvio de forma 
a dar passagem ao rápido. Só vi o chefe da estação acenar com uma bandeira vermelha, mas não percebi o 
que estava a passar-se. De um momento para o outro, foi o choque depois toda a confusão». 

Na segunda carruagem do comboio rápido viajavam três religiosas que sairam ilesas e afirmaram que o 
comboio vinha depressa, sentiram um grande choque que fez as malas cairem em cima das suas cabeças. 
Por outro lado, segundo a NP, o número de mortos poderia ter sido muito superior se muitos dos passageiros 
que se encontravam na última carruagem do tranvia não tivessem saltado para a gare da estação. 

Um desses passageiros, disse que muitos dos passageiros daquela carruagem viram surgir a alta velocida-
de o rápido da Covilhã, tendo saltado para o cais de embarque. No entanto, com a violência do impacto, uma 
das vigas que sustentava o telheiro de abrigo da estação, em cimento armado, abateu tendo morrido debaixo 
dos escombros duas pessoas.”

«Diário de Lisboa – 5 de Maio de 1986 »
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«Diário de Lisboa – 6 de Maio de 1986»

Falha humana ou mal crónico?
Morte viajou na carruagem da juventude – Pelo menos 20 mortos

“Dezoito mortos já confirmados, embora se admita que o seu número ultrapasse os vinte, cerca de 70 fe-
ridos, 17 dos quais em estado grave, é o balanço provisório do trágico acidente que ontem ao princípio da 
tarde envolveu o rápido da Covilhã e o tranvia na estação da Póvoa de Santa Iria. As vítimas mortais, na sua 
maioria jovens que se dirigiam para as aulas, viajavam na última carruagem do tranvia que, por ser utilizada 
sempre por estudantes, é conhecida na linha da Azambuja por «carruagem da juventude».

Na linha da Azambuja, a última carruagem das três que compõem o tranvia das 11 e 53 que une Vila Fran-
ca de Xira a Lisboa é conhecida pela «carruagem da juventude». Em correrias pelas gares, estudantes que 
regressam a casa para o almoço, universitários que se dirigem à capital, conseguem apanhar o comboio 
que nem sempre parte à hora. Ontem, partiu à «tabela», mas, chegado à estação da Póvoa de Santa Iria, a 
viagem seria brutalmente interrompida. Às 12 e 10 o rápido da Covilhã desfazia a «carruagem da juventude».

“Foi um grande estrondo, vi pessoas a caírem do comboio...” Com estas palavras, horas depois do aciden-
te, a guarda da passagem de nível da Póvoa de Santa Iria, recorda a custo tudo o que se passou. Na altura do 
acidente, ela estava junto ao tranvia que aguardava a oportunidade de ir para o resguardo para deixar passar 
o rápido da Covilhã que vinha atrasado. “Tanto o chefe como eu abrimos a bandeira vermelha para ele ver, 
mas não adiantou nada”, declarou ao «DL»

Um minuto de angústia e desespero mediou entre o agitar da bandeira vermelha e o estrondo da colisão. 
No interior da máquina, o maquinista, accionava o freio automático. Mas, lançado a 110 quilómetros por hora, 
pouco havia para fazer. “Eu e o meu colega condutor fugimos para o corredor da locomotiva, aguardando o 
embate”, declarou aos jornalistas. E, ao contrário das primeiras informações, que os davam como mortos, os 
reflexos rápidos permitiram-lhes sobreviver ao impacte sem qualquer beliscadura.

Junto à estação era o horror. Após a colisão, a «carruagem da juvenude» era erguida, por ser mais leve, 
pela locomotiva e, como se os cantos tivessem sido desagrafados, ficava esven-trada. A seis metros do solo, 
encavalitada sobre a primeira composição do rápido, jaziam muitos dos mortos. Sob a segunda carruagem 
do tranvia ficavam os «boggies». 

A projecção de chapas destruíra completamente o abrigo da estação, com as vigas de ferro partidas ao 
meio e os vidros estilhaçados em múltiplas direcções. Uma placa de cimento, outrora divisória do passeio da 
estação de uma rua secundária da vila da Póvoa de Santa Iria, cai por terra, soterrando dois passageiros que 
tinham acabado a viagem momentos antes do acidente. 

Puzzle macabro 
O alarme era dado de imediato e, para os bombeiros da Póvoa de Santa Iria, começava uma tarde de in-

tenso trabalho. “Estão aqui 36 corporações de bombeiros, com um total de 250 homens e 70 ambulâncias”, 
declarou ao «DL» o inspector Regional dos Bombeiros de Lisboa e Vale do Tejo que, do quartel da corporação 
local dirigia as operações de socorro. A opção foi a de retirar os feridos e, só depois, começar a recolher os 
mortos. 

Em equilíbrios instáveis, os bombeiros subiam com a ajuda de escadas para as carruagens e, um a um, 
os feridos iam saindo. “Na primeira ambulância foram três para o Hospital de Vila Franca”, recordava um dos 
voluntários da Póvoa de Santa Iria. No interior da carruagem mais acidentada, em vistorias rápidas, os feri-
dos eram encaminhados para as automacas com a ajuda dos sobreviventes. Foram momentos de tensão e 
azáfama, com o constante vai-vêm das ambulâncias numa luta contra o tempo.

Conhecidas as proporções do acidente, afluiam à vila todas as corporações do distrito de Lis-boa, à excep-
ção das de Cascais, Sintra e Mafra, colocadas em «standby», as de Almada e Ca-cilhas do distrito de Setúbal, 
todas as corporações do distrito de Santarém e efectivos da Cruz Vermelha Portuguesa. 

Por os caminhos para a estação serem estreitos, os veículos de socorro entravam pela Soda-Póvoa, atra-
vessando grande parte das instalações da empresa, seguindo as indicações de trabalhadores colocados nos 
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“Há décadas atrás”cruzamentos. A estrada de Sacavém era, então, um corredor aberto para as ambulâncias, com policiamento 
de efectivos da Guarda Nacional Republicana e da Brigada de Trânsito. 

No posto de comando dos Voluntários de Santa Iria, ia-se definindo, pouco a pouco, a dimensão da tragé-
dia. Os números de mortos e feridos iam sendo actualizados e, junto à central telefónica, crescia o número de 
sacos pertencentes às vítimas. Um dos bombeiros, abre uma carteira e os olhos do repórter vêem inúmeros 
bilhetes de identidade com fotografias de jovens. Eram os passageiros da «carruagem da juventude». 

Com a chegada de uma grua, e a ajuda de vários macacos mecânicos, o harmónio em que ficou transfor-
mada a carruagem mais atingida, vai mostrando o que tem no seu interior. Durante mais de uma hora, uma 
perna vestida com calça de ganga e bota tipo alentejana fica em evidência. À sua volta, retirando ferros, cor-
tando chapa, os bombeiros vão tentando libertar o corpo incompleto. Depois é a subida difícil de uma maca, 
os gritos que pedem mais um lençol e o fechar de um saco. Tinha começado um «puzzle» macabro.

Um inquérito para 48 horas: Falha humana ou avaria técnica?
Falha humana ou avaria técnica? A esta pergunta terá que responder o trabalho da comissão de inquérito 

presidida pelo chefe de Serviços de Transportes da Região Centro, que tem 48 horas para apresentar as pri-
meiras conclusões. No entanto, as duas hipóteses já encontraram defensores, nas primeiras declarações que 
se seguiram ao acidente. “Em princípio supõe-se que tenha havido falha humana, mas não posso adiantar 
mais nada até às conclusões da comissão de inquérito”, afirmou à agência NP o presidente do Conselho de 
Gerência da CP, que retomava assim as primeiras declarações de responsáveis da CP que, na estação da 
Póvoa de Santa Iria declararam que o rápido da Covilhã deveria ter parado num sinal colocado a cerca de 
dois quilómetros da estação. 

Contudo, em declarações prestadas aos jornalistas, o maquinista do rápido afirmou que “à entrada da 
estação há dois sinais luminosos, um a 1500 metros e outro a 300 metros do ponto central da estação”, e 
que “o primeiro estava verde, não estava vermelho”. No entanto, para a comissão de inquérito, este sinal 
luminoso de aproximação «estava vermelho». “Isso é uma das coisas que já apurámos e é uma das pistas 
que vamos seguir a partir de agora”, declarou à NP uma fonte daquela comissão. No entanto, de acordo com 
o maquinista, “quando me encontrava a 1000 metros da estação vi que o sinal principal estava fechado, mas 
já era tarde”. Depois de ter accionado o freio automático, de que esperava uma melhor ajuda na travagem do 
comboio “sempre julguei que o comboio parasse a tempo, mas não parou”, a composição continuou a desli-
zar. “Esperava um aperto de travões mais eficaz, mas pareceu-me que o comboio fugia ainda mais”, disse o 
maquinista do rápido, sublinhando que “o actual sistema de freio dual a vácuo não parece eficaz”. 

Sindicato refere falha técnica 
O presidente do Sindicato dos Maquinistas, revelou que, de acordo com as primeiras informações, o aci-

dente ferroviário da Póvoa de Santa Iria se deveu a uma «falha técnica». “Temos em Portugal um sistema de 
sinalização por cantonamento que se diz ser automático mas na realidade não o é”, explicou o presidente do 
sindicato. “Noutros países, quando uma composição passa um sinal restritivo — amarelo ou vermelho — os 
freios das locomotivas actuam automaticamente, o que em Portugal apenas acontece na linha suburbana de 
Cascais” e acrescentou: “Em Portugal exige-se que os maquinistas sejam quase um computador”. De acordo 
com o presidente do sindicato, o comboio suburbano envolvido no acidente devia ter accionado dois sinais 
mas só accionou o segundo, facto que só pode ser explicado por falha técnica. 

Segundo o presidente do Sindicato dos Maquinistas, “o primeiro sinal devia ter passado a amarelo mas 
manteve-se verde e só o segundo passou a vermelho e assim se encontrava quando o comboio proveniente 
da Covilhã se aproximou, como reconheceu o maquinista deste”, disse ainda à Anop que “a mesa de controlo 
de tráfego da estação da Póvoa de Santa Iria foi selada após o acidente”. 

Depois do inquérito preliminar efectuado pela CP vão seguir-se, segundo aquele sindicalista, as averigua-
ções oficiais em que participarão a CP, o Governo (através da Direcção-Geral dos Transportes ou do Ministé-
rio do Trabalho) e representantes dos sindicatos dos maquinistas e outros ferroviários. 

A marcha para a morte 
Pouco depois do meio-dia de ontem a cerca de 20 quilómetros de Lisboa, na Póvoa de Santa Iria, dois com-

boios chocaram provocando pelo menos 22 mortos e 62 feridos. Este é o filme do acidente, segundo dados 
recolhidos pela Anop: 
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06.20 horas — Partida da Covilhã da composição 3010, com cinco minutos de atraso. 
10.33 horas — O comboio 3010 chega ao Entroncamento com 31 minutos de atraso. 
11.01 horas — a mesma composição parte do Entroncamento com 28 minutos de atraso. 
11.53 horas — Vila Franca de Xira: uma composição «tranvia» parte cumprindo o horário. 
12.04 horas — O tranvia passa em Alverca «à tabela». 
12.08 horas — O comboio 3010 passa em Alverca com 42 minutos de atraso: deveria ter passado às 11.26 

horas. 
12.09 horas — O chefe da estação da Póvoa de Santa Iria apercebe-se da iminência do acidente e acena 

com a bandeira vermelha para o comboio 3010, que se aproxima com grande velocidade da gare. 
12.10 horas — Acidente: a máquina do comboio 3010 colide com a traseira da composição tranvia. 
12.25 horas — Os primeiros feridos começam a chegar ao Hospital de Vila Franca de Xira. O primeiro ba-

lanço é de «muitos feridos» e a GNR local admite haver mortos. 
13.39 horas — Os bombeiros informam da existência de uma dezena de mortos, retirados da carruagem 

da composição tranvia.”

Falha humana» pode  paralisar a CP: Maquinistas respondem com hipótese de greve

“O relatório da comissão de inquérito ao acidente ferroviário da Póvoa de Santa Iria concluiu que o sinistro 
se ficou a dever a falha humana do maquinista do rápido da Covilhã. Contudo, esta versão dos acontecimen-
tos é contestada pelo sindicato dos maquinistas que vai propor aos seus membros a paralisação da empresa 
como forma de protesto. 

“O relatório preliminar aponta para desrespeito de sinalização da via por parte da tripulação da locomotiva 
do comboio 3010, como causa determinante do acidente”, declarou às agên-cias um porta-voz das Relações 
Públicas da CP. A mesma fonte adiantou que, após conhecimento do relatório, o Conselho de Gerência man-
dou suspender imediatamente o ma-quinista e o condutor até à conclusão do inquérito. 

De acordo com o mesmo informador, as investigações levadas a cabo pela comissão de inquérito conclu-
íram que “o pessoal da estação actuou de acordo com os regulamentos”, que “o sistema de segurança e 
sinalização tanto da estação, como da linha, estava em boas condições regulamentares correspondentes ao 
estacionamento da composição que sofreu o acidente” e que “o material do comboio 3010, que provocou o 
choque, designadamente o sis-tema de frenagem, funcionava normalmente”. Deste modo, “o relatório preli-
minar referido aponta, assim, para desrespeito de sinalização da via por parte da tripulação da locomotiva do 
comboio 3010, como causa determinante do acidente”. 

Recorde-se que, horas depois do acidente, e retomando as primeiras declarações que responsáveis da CP 
fizeram aos jornalistas, ainda na Póvoa de Santa Iria, o presidente do Conselho de Gerência da CP, adiantou 
supor-se que tinha sido uma falha humana que esteve na origem do sinistro. 

“Os sinais estavam verdes” 
No entanto, ainda na segunda-feira em declarações aos jornalistas, o maquinista sustentou sempre que o 

sinal luminoso estava verde, o motivo pelo qual não reduziu a marcha, e que, quando se apercebeu da situ-
ação, a cerca de mil metros da estação, accionou o freio automático, de que, como sublinhou, esperava uma 
melhor ajuda na travagem da composição. “Esperava um aperto de travões mais eficaz, mas pareceu-me 
que o comboio fugia ainda mais”, referiu o maquinista do rápido, acentuando que “o actual sistema de freio 
dual a vácuo não parece eficaz”. 

Para o sindicato dos maquinistas, como declarou à agência Anop um dos seus dirigentes, aquela estrutura 
sindical tem «99 por cento de certeza que os sinais estavam verdes». “0 maquinista tem 30 anos de casa e 
nós acreditamos no que ele afirmou” , referiu, para quem na origem do acidente pode estar «uma falha de 
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“Há décadas atrás”sinalização», facto que o “Conselho de Gerência da CP não quer reconhecer, porque teria de reconhecer a 
degradação e o estado caótico em que funciona todo o sistema de segurança”. 

A explicação técnica avançada pelo dirigente sindical para a avaria do sistema de sinalização baseia-se 
numa interferência dos circuitos da via: “0 sinal verde não passou a vermelho porque houve interferências nos 
circuitos da via por parte do sistema de alimentação do ar condicionado do comboio «Lusitânia», que ante-
cedeu em 30 minutos a passagem no local do tranvia que provocou o acidente”. O mesmo informador referiu 
que o furgão gerador que ali-menta o ar condicionado das carruagens do «Lusitânia» pode alterar a cor do 
sinal luminoso da via férrea: “Tanto isso pode acontecer que a própria CP emitiu uma norma de segurança a 
22 de Março de 1986 alertando os maquinistas para esse facto”. 

O sindicalista leu à Anop um extracto dessa norma onde, o Conselho de Gerência da CP considera que 
“a corrente produzida por aqueles geradores produz interferências nalguns circuitos da via, designadamente 
componentes nos troços de linha entre a Estação de Vila Franca de Xira e Entroncamento, e vice-versa, que 
pode perturbar o funcionamento dos respectivos sinais”. “Isto ainda aconteceu há tempos da Linha de Sintra, 
com carruagens de igual tipo do «Lusitânia», pois à passagem do comboio o sinal manteve-se verde”, frisou. 
Por tudo isto, o sindicato dos maquinistas vai propor aos seus membros a paralisação da empresa como 
forma de protesto contra os resultados do inquérito.

CP: um preocupante recorde – Em três dias, três acidentes e duas avarias
Em apenas três dias os caminhos de ferro portugueses foram protagonistas involuntários de um triste e pre-

ocupante recorde: três acidentes e duas avarias. Se entre estas anomalias tornadas crónicas pela repetição, 
a tragédia da Póvoa de Santa iria, com o número de mortos e feridos que provocou foi a que mais despertou 
a atenção da opinião pública, a repetição de acidentes e a ocorrência de avarias, a última das quais que nem 
poupou o comboio em que viajavam José Sarney e Mário Soares, são indícios de que algo está errado na 
CP. E, apesar dos responsáveis por aquela transportadora repetirem que o comboio é um meio seguro de 
transporte, a repetição das anomalias teima em demonstrar o contrário. Para o leitor menos atento, aqui fica 
a lista, esperamos que definitiva da semana, mês e ano. 

5 de Maio, segunda-feira, Póvoa de Santa fria: às 
12 e 10 o rápido da Covilhã colide com o tranvia, pro-
vocando 16 mortos, e mais de seis dezenas de feri-
dos; 

6 de Maio, zero horas, Marinha das Ondas, linha do 
Oeste: por fractura de um carril, uma composição com 
uma locomotiva, um vagão e três carruagens descar-
rila, tendo o comboio caído sobre o talude lateral da 
linha, saindo ilesos o único passageiro, assim como o 
condutor e o maquinista; 

6 de Maio, 6 e 25, linha de Cascais: avaria na cate-
nária de S. Pedro do Estoril, o que provocou atrasos 
na chegada aos empregos dos passageiros daquela 
linha; 

7 de Maio, 8 e 42, estação da Régua: o comboio de 
passageiros 6420, proveniente de Chaves, ao termi-
nar a sua marcha não conseguiu frenar a tempo, cho-
cando com o topo de protecção da estação, provocan-
do alguns feridos ligeiros, entre os quais o motorista; 

7 de Maio, 8 e 45, linha do Norte: entre Vila Nova da 
Rainha e a Azambuja, o comboio presidencial, no qual 
viajavam José Sarney e Mário Soares, é obrigado a 
parar devido a uma avaria no sistema mecânico de 
travagem, pois uma das mangueiras que conduzem 
o ar comprimido soltou-se, deixando os freios inope-
racionais.”
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Continua a «série negra» na CP: Comboio parou de emergência à entrada de Lagos
“Um comboio de mercadorias foi obrigado na passada quarta-feira a parar de emergência devido à fractura 

de um carril junto à agulha de entrada na estação de Lagos, continuando, assim, a «série negra» de anoma-
lias que têm vindo a atingir a CP. Entretanto, e após a divulgação do relatório do acidente da Póvoa de Santa 
Iria, o Conselho de Gerência e o Sindicato dos Maquinistas continuam a divergir sobre as causas do acidente.

A paragem de emergência a que foi obrigado um comboio de mercadorias na passada quarta-feira junto 
à entrada da estação de Lagos constitui, ao que se sabe, a sexta anomalia que afectou esta semana os 
caminhos-de-ferro portugueses. A manobra foi ditada pela detecção, por um transeunte, de uma fractura de 
um carril junto à agulha de entrada para a estação. 

Dado o alerta, o chefe da estação accionou o sinal de encerramento de tráfego, levando à paragem da 
composição e, mais tarde, à sua passagem em baixa velocidade. Uma equipa de técnicos dirigiu-se poste-
riormente ao local e substituiu a secção danificada da via. De acordo com chefe da estação, o material fixo do 
ramal de Lagos encontra-se degradado, o que obriga a que as composições não possam ultrapassar os 40 
quilómetros por hora entre Lagos e Portimão, e os 60 entre esta última cidade e Tunes. Recorda-se que, por 
motivo idêntico — fractura de um carril — ocorreu às zero horas de 6 de Maio junto à localidade de Marinha 
das Ondas, na linha do Oeste, um descarrilamento com uma composição constituída por uma locomotiva, um 
vagão e três carruagens. 

Não houve interferência do Lusitânia 
A CP considera que não houve «qualquer interferência» provocada pelo comboio «Lusitânia» nos sinais 

da via férrea da Póvoa de Santa Iria. Em declarações à Anop, o director das relações públicas da empresa 
precisou que “a situação de sinalização no local exclui absolutamente qualquer probalididade de interferência 
provocada pelo comboio «Lusitânia» , que passou na Póvoa de Santa Iria cerca de 30 minutos antes de se 
dar o acidente da passada segunda-feira”. 

Adiantou, ainda, conhecer uma nota interna da CP, datada de 26 de Março, alertando os maquinistas para 
o facto de a «corrente produzida» pelo furgão gerador do «Lusitânia» poder produzir interferências nalguns 
circuitos da via» designadamente na zona entre as estações do En-troncamento e Vila Franca de Xira. No 
entanto, em declarações à mesma agência, o sindicato dos maquinistas, reafirmou que “o sinal verde não 
passou a vermelho porque houve interferências nos circuitos da via por parte do sistema de alimentação do 
ar  condicionado do comboio Lusitânia”.

Por outro lado, informações postas a circular que apontavam para a possibilidade do maquinista do rápido 
da Covilhã ter parado a composição antes do embate com o tranvia, foram esta manhã desmentidas ao «DL» 
pela direcção do Sindicato dos Maquinistas. “Não foi possivei actuar porque com a sinalização normal, ele 
vem circular em via livre, certo de que não tem nenhum obstáculo”, adiantou aquele dirigente. E, recordando 
o trajecto, sublinhou que, “a primeira preocupação do maquinista foi atender a uma passagem de nível sem 
guarda, e só depois é que viu o painel da entrada da estação, a cerca de 300 metros da gare”. “Aquele tipo 
de freio”, prosseguiu, “é desaconselhado para uma situação de emergência, pois tem um retardamento que 
anda entre os 8 e 12 segundos, o que determina que só depois de percorridos cerca de 300 metros é que 
ocorre uma redução efectiva da velocidade”. 

Greve: decisão até ao fim do mês 
Sobre a razão destas versões, o dirigente do sindicato dos maquinistas sublinhou que “como não têm a 

certeza que a sinalização estava correcta, vêm agora com o freio”. Adiantou ainda ao «DL» que já está esta-
belecido o calendário de plenários dos maquinistas da CP e que, até ao fim do mês, provavelmente na última 
semana de Maio, o sindicato já estará pronto para exigir condições de segurança nos comboios e estabilidade 
do emprego. Recorde-se que, mal foi conhecido o relatório do inquérito preliminar, o Conselho de Gerência 
da CP decidiu suspender o maquinista e o condutor do rápido da Covilhã e que, perante tal acto, o sindicato 
dos maquinistas avançou com a hipótese de convocação de uma greve.”
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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/

Comboio históriCo

Viajar no Comboio Histórico do Douro é fazer uma viagem no 
tempo. Num percurso à beira do Rio Douro, a carismática 

Locomotiva a Vapor 0186, construída em 1925 pela Henschel & Sohn 
e as cinco carruagens históricas, percorrem a distância que vai da 
Régua ao Tua, numa viagem única ao passado, marcada pela beleza 

da paisagem classificada pela UNESCO como Património Mundial. 

CiClo de ConVersas e exibições da aPaC
“Imagens de um passado recente do Caminho-de-Ferro em 

Portugal” por Carlos Lima

No dia 21 de Maio vai decorrer na sede da APAC uma mostra comentada de 
dispositivos sobre registos e factos históricos recentes (das três décadas 

precedentes) do caminho de ferro português.
Mais informações: https://www.caminhosdeferro.pt/

Mais informações: http://www.cp.pt/

à desCoberta de Guimarães

Programas combinados de comboio com guias e transfer. 
Realizam-se diariamente, durante todo o ano. Venha descobrir 

Guimarães, berço de Portugal, num programa combinado de comboio 
urbano do Porto, com guias e transfers. 

Venha descobrir Guimarães, berço de Portugal, num programa combinado de comboio urbano do Porto, com 
guias e transfers. A viagem efectua-se entre qualquer estação dos comboios urbanos do Porto com destino a Gui-
marães e regresso à estação de origem

Mais informações: http://www.cp.pt/

rail&fly - emirates

Aproveite o desconto de 5% nas viagens de avião e de 20% em 
Alfa Pendular e Intercidades.  

Com o objectivo de oferecer uma interface de qualidade entre o 
transporte aéreo e o transporte ferroviário, estabelecemos uma par-
ceria com a Emirates em Portugal. O Rail&Fly pretende melhorar a 

ligação entre a CP e a Emirates, oferecendo aos passageiros de ambas as companhias um desconto nas suas via-
gens de comboio e de avião: Aos passageiros CP registados em myCP, atribuímos um desconto de 5% nas viagens 
com a Emirates, em classe Económica  até 31 de outubro de 2016.
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Na próxima edição vamor até à 
Linha do Gottardo na Suiça


