
25 Anos dA Ponte 
s. João

Edição n.º 54 |  FEvErEiro dE 2015

Portugal FErroviário – os Caminhos dE FErro na intErnEt

Edição n.º 72 | agosto dE 2016 IS
SN

 2
18

3-
76

19

ed
iç

ã
o
 o

n
li

n
e

Museu-BAr de 
le GrAnd trAin





3

início

Capa: 
•	 Pormenor das cofragens da ponte 

S. João no Porto, a 08 de Maio de 
2009 - Pedro Mêda

•	 Locomotivas expostas no Museu 
de “Le Grand Train” em Junho de 
2016 - Bruno Legouest

Contracapa: 
•	 Imagem do Ramal de Aljustrel em 

19 de Abril de 2015 - Pedro André

25 Anos dA Ponte 

s. João

Edição n.º 54 |  FEvErEiro dE 2015

Portugal FErroviário – os Caminhos dE FErro na intErnEt

Edição n.º 72 | agosto dE 2016

IS
SN

 2
18

3-
76

19

ed
iç

ã
o
 o

n
li

n
e

Museu-BAr de 

le GrAnd trAin

Portugal Ferroviário 
Os Caminhos de Ferro na Internet

Redacção

•	 Carlos Loução
•	 João Cunha
•	 João Lourenço
•	 José Sousa
•	 Pedro Mêda
•	 Ricardo M. Ferreira
•	 Ricardo Quinas
•	 Tiago Ferreira

•	 Bruno Legouest
•	 J. C. Pombo
•	 Rui Pina

Colaboração

Direcção de Redacção

•	 Pedro André

A Trainspotter é uma publicação periódica 
editada pelo Portugal Ferroviário e realizada 

com trabalho voluntário, em colaboração 
com a APAC - Associação Portuguesa dos 

Amigos dos Caminhos de Ferro. A revista está 
disponível online e em versão impressa nos 
locais indicados. Quaisquer lucros obtidos 

com a versão impressa destinam-se apenas 
a	financiar	projetos	de	preservação	ferroviária	

que decorrem no seio da APAC. 

Todos	os	textos,	desenhos	e	fotografias	
estão sob protecção do Código de Direitos de 
Autor e não podem ser total ou parcialmente 

reproduzidos sem prévia permissão da 
redacção. Os artigos publicados são da 

inteira responsabilidade dos seus autores e o 
uso	ou	não	do	novo	acordo	ortográfico	é	da	

responsabilidade do autor.

Contribuições para:
trainspotter@portugalferroviario.net

Endereço online:
www.portugalferroviario.net

Locais de venda da versão impressa:
www.caminhosdeferro.pt

ISSN: 2183-7619

trAinsPotter n.º 72 – AGosto de 2016

              suMário
Editorial 5

Comboio Correio 6
Cais de Embarque 8Beira Baixa entre Covilhã e Guarda

Comboio Internacional 10Grand Train em La Chapelle, um museu-bar

Comboio Internacional 16Le Grand Train – um manifesto vivo

Balastro 2125 Anos da Ponte de São João

Aspectos Azulejares 28Os motivos Azulejares de General Torres

Opinião 33E agora sudexpress?

Estação Terminal 34



.
Comboio Regional Entroncamento 
- Coimbra perto do apeadeiro do 
Ameal, Linha do Norte, uma região 
que está actualmente a sofrer 
obras de renovação de via, 04 de 
Março de 2015

Ricardo Ferreira

sPottinG

4



5

editoriAl

Pedro André

Verão é sinónimo de férias para alguns e de au-

mento de trabalho para outros, mas nem assim a 

equipa de redação da Trainspotter deixa de meter 

mãos à obra para apresentar mensalmente aos leitores esta 

edição, mantendo bem vivo o projecto que se tem vindo a ci-

mentar nos últimos anos. Com o carácter extraordinário que 

os colaboradores mais habituais têm vindo a demonstrar, po-

demos dizer que conseguimos mais uma vez trazer até aos 

nossos leitores uma edição com uma variedade considerável 

de artigos.

Poucas obras ferroviárias dos últimos anos terão tido tanto 

impacto no transporte ferroviário como a Ponte de São João, 

que liga as duas margens do Rio Douro e que veio substituir 

a já antiga mas ainda imponente Ponte D. Maria Pia, que nos 

últimos anos de serviço já não tinha capacidade para o tráfego 

existente. Já passou um quarto de século desde que a ponte 

entrou ao serviço e revolucionou a circulação ferróviaria en-

tre as cidades do Porto e de Gaia obrigando à construção de 

novas infraestruturas. E é isto que a Trainspotter leva até aos 

nossos leitores, com um destaque elaborado por Pedro Mêda, 

ele que é “vizinho” da Ponte de São João e acompanhou des-

de início a sua construção.

Numa outra vertente, vamos até França onde se mostra 

que, com vontade e com muita imaginação, é possível encon-

trar diversas maneiras de conjugar o património ferroviário 

com o turismo e criar áreas que vão muito para além das sim-

ples exposições estáticas que por vezes se tornam monótonas 

para os visitantes. Há que dar vida e atrair pessoas para locais 

onde o tema ferroviário se mistura com o dia a dia, onde é pos-

sível qualquer visitante descontrair, e há tanto que explorar em 

Portugal quer seja no Entroncamento, quer seja por exemplo 

em Sernada do Vouga ou até no Barreiro.

Na Beira Baixa continuam a surgir promessas governa-

mentais, com um projecto que irá brevemente ser realizado e 

que levará atè à sua reabertura desde a Covilhã até à Guarda. 

Vamos ter a possibilidade de observar o estado em que estes 

quilómetros de via férrea se encontram desde que foram prati-

camente abandonados desde a renovação que aconteceu en-

tre Caria e Belmonte e cujas quilómetros continuam nos dias 

de hoje sem qualquer uso.

Há ainda espaço para uma visita até General Torres e aos 

seus painéis azulejares e para conhecer um pouco melhor a 

AMOFER (Amigos Modelismo Ferroviário) numa entrevista 

com um dos fundadores.

Como nota, destaque para a exibição de um documentário 

que foi muito elogiado e que vai acontecer na APAC dedicado 

aos caminhos-de-ferro de via estreita do norte de Espanha, 

que vai contar com o realizador Oscar Falagán numa sessão 

a não perder.

A todos os leitores umas boas férias !!!

Valério Santos

Ponte de S. João no dia 05 
de Novembro de 2010
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coMBoio correio

descArrilAMentos de norte A sul do PAís

Descarrilou	 ao	 final	 do	 dia	 18	 de	
Julho um comboio da Takargo que 
fazia a ligação Badajoz – Bobadela, 

entre Badajoz e Elvas. O descarrilamento 
deu-se junto à fronteira, numa zona onde a 
via se apresenta em muito mau estado de 
conservação.

Foram ao todo quatro vagões de tipo 
Sgnss que saíram dos carris e requereram 
a intervenção do Comboio-Socorro do 
Entroncamento, equipado de grua e 
ferramentas para este tipo de situações. A 
composição descarrilada foi recolhida para a 
estação de Elvas.

Ainda são desconhecidas as causas 
do acidente, nomeadamente se estará 
relacionado com o estado da via ou se 
poderão existir outras causas principais ou 
complementares para o sucedido. Uns dias a 
seguir, foi uma 1400 da Takargo a Elvas buscar 
os vagões que sofreram o descarrilamento. 

No dia 21 de Junho registou-se também 
um descarrilamento de quatro vagões de 
um comboio de mercadorias em plena 
Linha do Norte, na estação da Granja. O 
descarrilamento ocorreu com uma composição 
de cimento da Medrail que circulava entre 
Souselas e a cimenteira de Leandro. 

O sucedido provocou supressões de 
comboios urbanos e alguns atrasos na 
circulação daquela linha, uma vez que obrigou 
a circulação a fazer-se em apenas uma 
via, entre Esmoriz e Vila Nova de Gaia. Os 
vagões descarrilados foram recolhidos para a 

Estado da via da Linha do Leste na região da fronteira © João Cunha

Comboio Intercidades Porto – Lisboa em Aveiro 
© Ricardo Ferreira

lonGo curso MAntéM cresciMento

A CP comunicou o volume de passageiros trans-
portado no primeiro semestre do ano, um perí-
odo em que globalmente a empresa transpor-

tou mais 665.000 passageiros que em igual período de 
2015, um crescimento de 1,2% numa base de mais de 
56 milhões de passageiros.

O contínuo crescimento no número de passageiros 
transportados nos últimos três anos é já uma tendência 
consolidada, para que muito contribuem os crescimen-
tos nas áreas urbanas (+0,8% em Lisboa e 2,2% no Por-
to, com um total combinado de mais de 48 milhões de 
passageiros transportados). Mas é no Longo Curso que 
os resultados continuam a ser mais expressivos: nos 
serviços Alfa Pendular e Intercidades o aumento voltou 

a	superar	os	10%,	fixando-se	em	10,6%	e	2,8	milhões	
de passageiros no total. A única quebra por segmentos 
deu-se no tráfego regional, que recuou 2,2% para pouco 
mais de 5 milhões de passageiros.

Os proveitos de tráfego aumentaram globalmente 
4,6%, bem acima do crescimento global de 1,2% no nú-
mero de passageiros.
Estes	números	 reforçam	sem	dúvida	a	confiança	na	

aposta comercial da companhia, apostada em rentabili-
zar ao máximo os seus activos. Com o reforço da com-
petividade e combatividade comercial bem patentes, o 
próximo passo deve ser, sem sombra de dúvidas, a reto-
ma do investimento na frota. A frota é escassa e carece 
de renovação.

desviada da estação da Granja e até hoje são ainda desconhecidas 
as causas do acidente.

Já na Linha do Oeste segundo o disponibilizado pelo GISAF na 
sua página do facebook no dia 15 de Julho ocorreu um descarrila-
mento de três vagões de um comboio de mercadorias próximo de 
Leiria o que causou apenas danos leves no material circulante e na 
via. 
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AlB entreGA serviço de 
trAnsPorte ferroviário à tAkArGo 
A ALB – Área Logística da Bobadela entregou 

à Takargo o exclusivo dos seus serviços fer-
roviários com epicentro na Bobadela, onde 

está instalado o seu principal terminal de contento-
res. A Medlog perde assim um dos seus clientes im-
portantes na área do transporte combinado.

Com operações na Bobadela, Setúbal, Sines, Lei-
xões e Mérida, a ALB serve ainda outros terminais 
de contentores como o recentemente criado terminal 
de Badajoz, nas proximidades da estação ferroviária 
local. A Transportes em Revista falou com o respon-
sável da ALB, Lourenço Silva, que apontou um con-
senso relativamente à evolução futura como decisiva 
para trocar a Medlog (ex-CP Carga) pela Takargo.

A nova parceria está contratualizada por três anos 
e prevê a realização de sete a onze comboios se-
manais, sendo previsível o seu crescimento no fu-
turo. A ALB não descarta o recurso a outros operadores 
ferroviários mas assegura para já a afectação exclusiva 
de uma locomotiva diesel Euro4000 aos seus serviços 
que, no entanto, percorrem grandes distâncias debaixo 
de catenária.

As	dificuldades	da	Medlog	em	corresponder	às	expe-
tativas de serviço da ALB estão na base deste inédito 
corte com a empresa que tinha até aqui o exclusivo des-
tes tráfegos.

A Takargo está já a operar o corredor Bobadela – Ba-
dajoz e realizou já esta semana o primeiro comboio Bo-
badela – Sines, onde possivelmente virão a ser bastante 
úteis as locomotivas 2600 cujo aluguer a Takargo está a 
estudar como forma de reduzir os seus gastos operacio-
nais	em	 itinerários	eletrificados.	No	corredor	Bobadela	
– Leixões a Takargo já operou alguns comboios de en-
saios durante a greve dos estivadores do Porto de Lis-
boa e é previsível que dentro de pouco tempo passe a 
assegurar os comboios de contentores Lisboa – Mérida.

Primeira circulação Sines – Bobadela. Fotografia de 
Filipe Fernandes © Filipe Fernandes

A obra	vai	avançar,	finalmente.	Aguardada	há	vários	anos, a reabertura integral da Linha da Beira Baixa 
acontecerá	no	final	de	2018.	O	troço	Covilhã	–	Guarda,	
encerrado há sete anos, será totalmente renovado e re-
aberto à exploração.

Ao todo, serão 83 milhões de euros mobilizados para 
obras cujos concursos avançam já este ano para irem 
para o terreno em 2017. A intervenção mais notável é a 
reconstrução da ponte do Corges, na Covilhã. Os cerca 
de trinta quilómetros serão complementados por uma 
nova concordância na Guarda, permitindo aos comboios 
transitar entre Vilar Formoso e Covilhã sem inversão na 
Guarda.
O	troço	estará	electrificado	e	terá	instalados	todos	os	

mais modernos sistemas de sinalização e segurança da 
rede	nacional,	 ficando	preparado	para	a	 instalação	de	
ERTMS.

A apresentação de Pedro Marques, efectuada na Co-

vilhã, foi ainda completada pela reapresentação da re-
novação da Linha da Beira Alta e da garantia de que 
continuarão a ser pedidos fundos comunitários para a 
nova linha Aveiro – Mangualde.

A reabertura deste troço é fundamental para as obras 
na Beira Alta, que serão profundas e implicarão encer-
ramentos temporários à circulação. Assim, a abertura 
deste troço é urgente pois a própria Linha da Beira Alta 
sofre	de	falta	de	fiabilidade	pelo	estado	de	conservação	
em que se encontra. 

83 Milhões PArA reABrir 
linhA covilhã – GuArdA

© João Cunha
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BeirA BAixA entre

 covilhã e GuArdA

Numa altura em que o governo 
anuncia a conclusão da renovação 

do troço da linha da Beira Baixa 
entre Covilhã e Guarda, fomos ver em que 
estado se encontram as paragens deste 

mesmo troço.

Apeadeiro da Caria
Renovado em 2009, a plataforma e o abrigo 

encontram-se em bom estado, constratando 
com	 o	 ar	 desolador	 do	 edificio	 da	 antiga	
estação e do armazém de mercadorias. O canal 
ferroviário, tirando a vegetação lateral que 
começa a ganhar terreno aos carris, apresenta-
se em bom estado.

Estação de Belmonte
A única estação deste troço também foi 

renovada em 2009. Aqui nem parece que há 
sete anos não passam comboios. Tanto o EP, 
como os abrigos, plataformas e canal ferroviário 
apresentam-se em muito bom estado. Aqui a 
vegetação ainda não ganhou terreno.

Apeadeiro de Maçainhas
Primeira paragem onde a renovação de 

2009 não chegou. O canal ferroviário junto ao 
apeadeiro encontra-se ocupado com vegetação 
com alguma altura. Recentemente o EP deste 
apeadeiro foi demolido.

Apeadeiro da Benespera
Por aqui parece que o tempo parou em 

2009. Tirando umas ervas a tapar os carris, 
encontra-se praticamente no mesmo estado no 
dia em que encerrou, sendo bem visivel a (má) 
qualidade das travessas e balastro.

Apeadeiro do Sabugal
A primeira coisa que salta à vista são as 

travessas e carris do tunel do Barracão em 
cima do canal ferroviário, já quase tapados 
pelo mato. A boca do túnel do lado do EP está 
praticamente tapado com vegetação. 

PK 154.4, Caria, local onde começaram as obras © J. C. Pombo

Caria, Dezembro 2015 © J. C. Pombo

Caria, Dezembro 2015 © J. C. Pombo

J.C. Pombo
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Belmonte, Dezembro de 2015 © J. C. Pombo Belmonte, Dezembro de 2015 © J. C. Pombo

Estado da via em Maçainhas, 
Dezembro de 2015 © J. C. Pombo

Local do antigo apeadeiro de Maçainhas, 
Dezembro de 2015 © J. C. Pombo

Ponte perto de Maçainhas, 
Dezembro de 2015 © J. C. Pombo

Sabugal Barracão, 
Dezembro de 2015 © J. C. Pombo

Outra perspectiva de Sabugal Barracão, 
Julho de 2015 © J. C. Pombo Benespera, Julho de 2016 © J. C. Pombo
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O antigo depósito SNCF de La Chapelle está 
situado às portas de Paris, próximo da 
estação Gare du Nord, servindo-a como 

outros depósitos às grandes estações parisienses 
originárias de cada uma das antigas companhias 
de caminhos-de-ferro do país. Servindo de parquea-
mento, o depósito serviu também para intervenções 
de manutenção de grande envergadura, além das de 
todos os dias.

Hoje em dia, as perturbações sonoras e a poluição 
gerada pelas locomotivas diesel, associado à especu-
lação imobiliária, vão atirando os parques de locomoti-
vas, carruagens e automotoras ainda mais para fora das 
grandes cidades. Esta foi a razão de base para o encer-

ramento do depósito a 25 de Janeiro de 2013, quase 
170 anos após a sua criação, em 1846.

Este terreno industrial foi agora objecto de uma recon-
versão pouco comum, enquanto o seu futuro se projecta 
entre habitação, escolas, jardins e espaços comerciais. 
Um enorme bar / restaurante efémero, denominado 
“Ground Control”, por aqui dispôs as suas mesas e as 
suas cadeiras durante alguns meses. É também um es-
paço de passagem alternativo, com uma horta e gali-
nhas passeando, jogos para as crianças e actividades 
para miúdos e graúdos. À entrada, o programa da se-
mana exibe-se aos visitantes. É também um local de 
música onde as últimas tendências são reproduzidas 
por DJ – este ano numa envolvente diferente. De facto, 

coMBoio internAcionAl

Grand Train em La ChapeLLe, 
um museu-bar efémero aTé 

16 de ouTubro de 2016

Numa das naves do 
depósito, uma BB 20200 

e uma BB 63000

Bruno Legouest Condutor de TGV da SNCF, do depósito de Toulouse
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a experiência em 2015 
não foi propriamente um 
garante de tranquilida-
de para os vizinhos que 
não apreciaram particu-
larmente a invasão pro-
vocadora de um público 
particularmente cosmo-
polita e ruidoso num bair-
ro muito humilde onde 
não raramente se contam 
todos os euros para che-
gar	ao	fim	do	mês…	Em	
suma, um choque cultu-
ral. Assim, foram muitas 
as queixas contra as ac-
tividades nocturnas e vários concertos foram anulados. 
De modo a garantir o conceito e a paz dos vizinhos, a 
edição de 2016 privilegiou menos os concertos e anteci-
pou o fecho para as 23h30. 

Aquilo que mudou realmente neste ano foi que a pró-
pria SNCF, através do excelente museu ferroviário de 
Mulhouse “Cité du Train”, quis sublinhar a vocação fer-
roviária original deste espaço. Assim, decidiu num espí-
rito de parceria decorar o espaço com material histórico. 
E não foi só um pouco! Uma vintena de peças de grande 
valor	fizeram	a	viagem	até	La	Chapelle.	No	interior	das	
suas naves, por entre algumas ferramentas resistentes, 
locomotivas do passado ladeiam locomotivas mais mo-
dernas como as Sybic (BB 26000). Lá fora, os “petits 
gris” Z 5300 permitem alguma sombra a um par de mo-
toras do TGV Sud Est. E também a tração a vapor está 
representada, com a 230 D 9.

Uma grande sala apresenta um interesse particular 
– a das maquetes. Fundamentalmente da Alstom, que 
então se chamava Alsthom, que aqui exibe várias déca-
das de tecnologia ferroviária francesa para uso interior e 
para exportação, das carruagens de passageiros às au-
tomotoras ou ao protótipo do TGV. Algumas maquetes 
nunca passaram de projecto mas várias outras torna-
ram-se produções em série de grande sucesso – outras 

ainda foram grandes insu-
cessos comerciais (como 
por exemplo as locomotivas 
Fepasa 2201 e 2202, que fo-
ram únicas na série).

A 16 de Outubro de 2016, 
todo este conceito chegará 
ao	fim	e	nos	meses	seguin-
tes estes espaços serão de-
molidos.

Recuperando a história 
do depósito, ele foi inaugu-
rado em 1846 para servir a 
linha Paris – Lille, via Creil. 

Começou naturalmente pelo vapor até que em 1935 a 
evolução chegou com as automotoras diesel rápidas 
carenadas TAR, da companhia do Nord. O centro de 
automotoras acolheu aí também os ABJ e as Standard 
ZZ 400. As locomotivas a vapor de linha foram ali muito 
numerosas:	230	D,	Pacific	231	C,	E	e	K	do	mítico	Flèche 
d’Or Paris – Calais – Inglaterra. As 241 P, as locomoti-
vas-tender dos suburbanos 130 TB e as curiosas 222 TA 
também estiveram aqui assignadas, tal como diversas 
locomotivas de manobras. As grandes locomotivas e os 

 Entrada do Grand Train – antigo depósito de La Chapelle
 A espantosa 230D9 fez a viagem até Paris para 

se mostrar imponente em La Chapelle

A histórica BB 9291 ao lado de uma BB 20200 
em decoração de origem

O protótipo TGV 001
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elegantes protótipos também por aqui passaram: as lo-
comotivas do Engenheiro De Caso (232 R, S e U).

A Segunda Guerra Mundial trouxe os bombardeamen-
tos aliados, como forma de perturbar e impossibilitar al-
gumas	estratégias	alemãs.	O	fim	do	vapor	nos	anos	60	
permitiu libertar espaço, com prédios a surgirem onde 
antes existiam pórticos de carregamento de carvão e ou-
tros	edifícios	anexos.	Aquando	da	electrificação	a	25.000	
V, as locomotivas eléctricas deste depósito compuseram-
-se das BB 17000, BB 16000 mas também e sobretudo 
das locomotivas CC 40100, quadricorrentes e aptas ao 
tráfego para a Bélgica, Holanda e Alemanha. Foram os 
antepassados dos Thalys. As últimas séries que por aqui 
passaram foram as BB 15000 do depósito de Achères e 
as BB 22200 de Lens, que asseguravam os comboios 
TER e Intercités.

Algumas composições Z 6100, apelidadas “petits gris”, 
permitiram-se ocupar as vias noutros tempos dedicadas 
aos TAR graças ao reduzido comprimento das suas cai-
xas. Contemplemos a lista impressionante de históricas 
vedetas da história ferroviária francesa que vieram des-
pertar recordações e páginas de história da rede ferrovi-
ária francesa nesta exposição Grand Train.

•	 l Z 23156 PO
•	 l E 36 PO
•	 l BB 4769 SNCF ex Midi
•	 l 230 D 9 SNCF ex Nord
•	 l XABDP 52103 Automotora “nariz de porco”
•	 l CC 65001 chamada “submarino”

Ali ao lado, o frenético tráfego ferroviário não abranda, nomeadamente com os Eurostar Paris – Londres

Ao longo das naves oficinais é possível 
encontrar recortes de história

As primeiras ‘Nez Cassé’, para a Finlândia
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•	 l BB 63013 Brissonneau (similar às CP 1200, mas 
com motorização menos potente)

•	 l BB 9301 Em decoração Multiservices
•	 l BB13052
•	 I BB 26172 Em revisão (compartimentos elétricos 

vazios), decoração Carmillon
•	 l BB 9291 (Uma das quatro locomotivas vermelhas e 

aptas a 200 km/h para o TEE Le Capitole)
•	 l Z 5326 + ZR
•	 l A1A 68523 SNCF Decoração Infra
•	 l CC 72029 SNCF Decoração Fret
•	 l BB 20210 Locomotiva bifrequência para o tráfego 

transfronteiriço com Alemanha e Suíça 
•	 l Motoras 23113 e 23114 da composição TGV Sud 

Est 57
•	 l Furgão gerador TEE Inox A4Dtux
•	 l 040 DG 01 (antiga numeração da BB 66001) em 

decoração de origem
•	 l Reboque de automotora TER XR 6100
•	 l Uma carruagem de medidas, uma carruagem de 

audiovisuais e uma Corail para viagens especiais

De notar que todo o material está protegido e não 
pode ser visitado, mas foi necessário dar a máxima se-
gurança a estas peças histórias no meio de um público 
que	nem	sempre	sabe	o	que	é	respeitável.	Enfim,	uma	
coabitação de diversos mundos, de sonhos, de utopias 
e	de	realidade…

Se passarem por Paris antes de 16 de Outubro de 
2016, aqui está uma visita a não perder – é na estação 
de Metro “Marcadet Poissoniers” (linhas 4 e 12), no nº 
26 da Rue Ordener, de Quarta a Domingo, das 11h00 
às 23h30.

Fontes: 
•	 Diversos artigos da Internet, Rail Passion nº 224 e o 

livro “La Chapelle, des Hommes et des Machines”, 
das edições La Vie Du Rail.

•	 facebook.com/grandtrain
•	 www.grandtrain.com

Fardas e instrumentos de oficina  Locomotiva de três bogies para a Coreia do Sul

 Maquete de um projecto de locomotiva com 4 bogies de 2 eixos

Ao lado de mais locomotivas expostas e onde 
havia um transbordador há agora uma horta

Maquete de uma carruagem Corail de 1ª Classe
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 Maquetes de várias escalas e dos mais variados 
tipos fazem as delícias de todos

Nas naves oficinais não falta uma recriação dos 
painéis de estação, junto a um café improvisado

 Nos espaços exteriores estão identicados 
os exemplares ali expostos

 Protótipo BB 69000 que a Alsthom 
construiu para a SNCF nos anos 60

Onde antes o transbordar não tinha descanso, agora é possível apanhar banhos de sol



Uma das históricas BB 
9200 que circulou a 200 
km/h a partir de 1967

Bruno Legouest

15

sPottinG
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Pela pena do Bruno Legouest, que nos em-
prestou ainda centenas de fotografias para 

escolhermos ilustrar a sua peça sobre o Grand Train 
em Paris, descobrimos toda uma nova forma de pre-
servação ferroviária – preservação de edificado e de 
material circulante.. 

É certo que em Paris trata-se de uma exposição 
temporária, uma espécie de último adeus a um espaço 
profundamente	significativo	na	 ferrovia	 francesa	e	que	
irá desaparecer em 2017. Não é menos certo que isso 
também acontece num país com múltiplos pólos muse-
ológicos (Mulhouse, Mohon e Chambèry, para citar três 
exemplos) e outros tantos depósitos de material históri-
co vivo.

Mas a prova de conceito resiste ao carácter temporá-
rio desta exibição. Durante um ano, parisieneses e turis-
tas podem aceder a um vasto terreno ferroviário onde há 
transbordadores,	naves	oficinais	e	cocheiras.	No	meio,	
como vimos, material circulante impecavelmente restau-
rado, esplanadas, mesas de ping pong, fardas, hortas e 
até um galinheiro! 

Considero o Grand Train 
o grande manifesto vivo por 
novas formas de preservação 
ferroviária de que a nossa ge-
ração pode ser protagonista. 
Temos um excelente Museu no 
Entroncamento, que deve tan-
to quanto possível assegurar a 
preservação em moldes mais 
formais como principal casa 
da memória colectiva nacional. 
Mas fora do Entroncamento, 
que não tem espaço para aco-
lher a vastíssima e variada his-
tória ferroviária nacional, pode 
e deve haver espaço para a 
sociedade contactar com as 
páginas mais douradas dessa 
mesma história.

A abertura à sociedade des-
tes espaços ferroviários permite 
preservar	edificado	de	especial	

notoriedade ao mesmo tempo que dá a todos nós espa-
ços privilegiados para novas atividades – restauração, 
convívio, actividades culturais e outras. São também es-
paços	que	pela	sua	natureza	e	configuração	podem	per-
mitir expor mais material circulante, como complemento 
à exposição principal no Museu Ferroviário Nacional. É 
possível chamar a sociedade civil para dar um concerto 
no	varandim	de	uma	carruagem,	para	ver	um	filme	numa	
grande nave de locomotivas, e por aí fora. 

Acima de tudo, e por isso agradeço tanto ao Bruno 
Legouest a oportunidade que nos dá de conhecer este 
evento em Portugal, o Grand Train aponta direções para 
o futuro da museologia e preservação em Portugal. Há 
vários espaços óbvios que poderiam merecer semelhan-
te	atenção,	de	forma	definitiva,	ajudando	a	captar	fluxos	
turísticos para localidades onde eles ainda não chegam, 
cativando	postos	de	 trabalho	e	amplificando	a	 capaci-
dade nacional de preservar a sua memória industrial e 
ferroviária.

Mãos ao trabalho? Ninguém está dispensado do pa-
pel que pode desempenhar.

Le Grand Train – um manifesto vivo

João Cunha

Os recantos do depósito de La Chapelle acolhem hoje barbearias, bares e restaurantes
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Também a maquete das malogradas 2200 
da Fepasa está presente

Uma BB 1500V do início da eletrificação 
em França, dos anos 1920

Uma BB 66000 e uma CC 65000 Uma maquete em escala H0 faz as delícias dos visitantes

Protótipo de locomotiva diesel de via estreita – a CP viria a comprar este modelo como CP 9020



coMBoio internAcionAl

18

Várias maquetes expostas, com destaque 
para uma E1300 marroquina

Vários brazões de cidades francesas, 
anteriormente colocados em locomotivas

Sinais e bancos ferroviários expostos na antiga oficina

Vários brazões de cidades francesas, 
anteriormente colocados em locomotivas

Uma nova “vida” onde antigamente existia 
material circulante
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Uma velha dama – uma BB 13000 em decoração de origem

Zona de convívio instalada no antigo depósito, com mesas de ping pong incluídas



.
Terminal de contentores da SPC, 
em Setúbal, onde carrega o 
comboio de jet-fuel Praias do Sado 
– Sines

João Cunha

sPottinG
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Introdução 

No passado dia 24 de junho a Ponte S. 
João completou 25 anos de vida. Poder-

-se-ia embarcar num artigo que resumisse a 
história desta travessia, desde o momento em 
que se começou a pensar na duplicação da li-
gação entre o Gaia e Porto no longínquo ano 
de 1907. Mas não, disso poder-se-á falar numa 
outra oportunidade. Centremo-nos na obra que 
hoje podemos ver e que é, como veremos, mui-
to mais que uma ponte.

Acompanhei “o nascimento” desta ponte desde cedo. 
A minha casa tinha vistas para esta parte do rio e, em-
bora vivendo a infância, fui estando atento ao que se ia 
passando. São memórias longínquas mas muito presen-

tes. Talvez a construção desta ponte, bem como mais 
tarde a construção da ponte do Freixo, tenham contri-
buído para abraçar a engenharia civil. Anos mais tarde 
tive oportunidade de estudar e conhecer melhor a obra 
do ponto de vista técnico e do arrojo das soluções ado-
tadas.	Por	altura	do	vigésimo	aniversário	 fui	desafiado	
por colegas da especialização em transportes da Ordem 
dos Engenheiros a promover na Região Norte desta ins-
tituição uma sessão comemorativa da efeméride. Foi 
com	gosto	 que	 aceitei	 o	 desafio	 e,	 nesse	 evento,	 tive	
oportunidade de conhecer e contatar com um conjunto 
de técnicos que asseguraram a materialização da obra, 
desde elementos da equipa de projeto, investigadores 
que	confirmaram	por	meios	computacionais	os	cálculos,	
equipa de engenheiros das empresas que asseguraram 
a construção e representantes do Dono de Obra. Como 
pano de fundo deste “encontro” esteve patente a expo-
sição	 fotográfica	 “20	 anos	 20	 imagens”	 da	 autoria	 do	
fotógrafo da obra Rui Romão que contou com algumas 
imagens do meu espólio.

Foi	 neste	 evento	 que	 fiquei	 a	 saber	 alguns	 porme-

Ponte de São João

Há um quarto de Século a ligar 
aS margenS do Porto e gaia

Composição IC fotografada da 
janela de casa, 07-04-2007 

©  Pedro Mêda

Pedro Mêda
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nores	sobre	esta	magnifica	obra	de	arte	que	vão	muito	
para além dos elementos técnicos que podemos encon-
trar	 na	bibliografia	existente.	Parece-me	que	a	melhor	
forma de assinalar o quarto de século da ponte que re-
cebeu o nome do santo padroeiro da cidade do Porto 
será debruçar-me sobre as lembranças que tenho da 
obra, bem como das situações que fui tomando conhe-
cimento, nomeadamente na comemoração dos 20 anos.

Muito mais que uma Ponte

Na realidade, a ponte de São João é a construção 
maior de uma multiplicidade de construções que 

constituíram a empreitada da nova ligação entre as es-
tações de Gaia-Devesas e Porto-Campanhã. Logo à sa-
ída da primeira e ainda dentro do perímetro da estação 
foi necessário estender a passagem inferior sobre a Rua 
Serpa Pinto ou vulgarmente conhecida como Calçada 
das Freiras.

Para render o belíssimo viaduto de cantaria (que se 
manteria em funcionamento durante as obras e mesmo 
até algum tempo depois, servindo hoje para o tráfego 
rodoviário naquela que foi designada Avenida Manoel 
de Oliveira) foi construído um viaduto em betão apto 
para via dupla, localizado ligeiramente a sul do anterior. 
É aqui que a via deixa de ser balastrada e assim perma-
nece até à chegada a Campanhã.

Segue-se o perímetro do apeadeiro de General Tor-
res. Logo à entrada surge uma passagem inferior de 
grande altura, sobre a Rua Cândido dos Reis. Da estru-
tura original nada resta, observando-se apenas a dimen-
são da obra ao passar na referida rua. A quem vem de 
comboio passa completamente despercebida. Recordo-
-me bem deste local pouco antes das obras (1). Numa 
área muito mais vasta do que a do antigo apeadeiro nas-
ceu uma infraestrutura dimensionada para se assumir 
como a principal estação de Gaia. Continha ligações à 
Av. da República, parque de estacionamento e espaços 
para estabelecimentos de comércio. O seu layout previa 
quatro linhas, duas principais ao centro e uma de cada 

lado e dois cais ladeando as linhas duas a duas. 
Opto por utilizar os termos no passado porque, 25 

anos depois, esta construção mantém-se com um servi-

Passagem inferior à saída das Devesas, 
lado Norte ©  Pedro Mêda

Antigo viaduto de Cantaria, hoje ao serviço do 
tráfego rodoviário e novo viaduto ©  Pedro Mêda

Viaduto de betão armado entre as Devesas e 
General Torres ©  Pedro Mêda

Imagem da construção – zona de transição entre via 
balastrada e não-balastrada ©  Armando Matos

Imagem da construção num local próximo da passagem 
sobre a Rua Cândido dos Reis ©  Armando Matos
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ço aquém daquele para o qual foi desenhada. Nem mes-
mo com a inclusão do Metro do Porto e a sua estação de 
General Torres foi possível melhorar o interface entre os 
dois meios de comunicação. 

Segue-se o túnel da Serra do Pilar. A execução desta 
obra está também bem presente na minha memória (2). 
Este túnel situa-se entre dois outros túneis: a norte, o 
túnel da Serra do Pilar que assegura a ligação à pon-
te Dna. Maria Pia e, a sul, o túnel conhecido como “da 
Real Vinícola”, remanescência dos vários traçados em 
discussão para a travessia do Douro. Nunca chegou a 
receber o caminho-de-ferro.

Depois deste túnel entramos numa zona de transição 
onde o terreno tem uma forte inclinação passando de 
uma zona de escavação para aterro. O traçado ferro-
viário passa por cima da Rua Dr. Alfredo Faria de Ma-
galhães e logo a seguir, mesmo antes de cruzar a Rua 
Fonte da Rija, temos o encontro com a estrutura da pon-
te propriamente dita. Esta parte é mais extensa do que a 
do lado do Porto e é em curva.

Com um comprimento total de 1.028,80 m e um vão 
central de 250 metros é recorde mundial de pontes fer-
roviárias do tipo pórtico. A esta obra voltaremos de se-
guida. 

No lado do Porto, o encontro é estrutura de betão que 
tem funções múltiplas. Serve de contraforte ao morro da 
China, assegura o encontro com a estrutura da ponte de 
São João e faz a transição para o extenso viaduto do 
Rego do Lameiro.

Este viaduto, com 750 metros de extensão, desenvol-
ve-se paralelamente à Rua da China até chegar ao pe-
rímetro da estação de Campanhã, onde também foram 
realizadas obras para permitir a integração do traçado e 

Imagem da passagem inferior da Rua 
Cândido dos Reis ©  Pedro Mêda

Apeadeiro de General Torres ©  Pedro Mêda

 Visão geral das plataformas ©  Pedro Mêda

Imagem da construção do apeadeiro
 ©  Pedro Mêda

Imagem da construção do apeadeiro
 ©  Armando Matos
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modificação	do	layout	das	linhas.			
A obra é assim muito mais que uma ponte e é este 

conjunto de construções que assegura de há 25 anos a 
esta	parte	o	troço	final	da	linha	do	Norte.

General Torres

O cenário desta paragem parecia retirado da an-
tiguidade. Como que uma paragem numa zona 

remota, com um pequeno abrigo, via única, uma pas-
sagem de nível manual e muita vegetação envolvente. 
Contudo, logo ao lado estava a principal artéria de Gaia, 
a Av. da República. Parece que estavam de costas vol-
tadas. O apeadeiro jazia como que perdido a meio da 
descida da Rua General Torres. Não me lembro do edi-
fício principal que deverá ter sido demolido algures na 
primeira metade da década de 80, mas recordo-me de 
por volta de 1986/88 apanhar ali o comboio e de por ele 
aguardar no abrigo de madeira escura. 

Costumava esperar pelas UTE 2100/2150/2200 para 
ir visitar familiares à Aguda. O regresso não tinha Gene-
ral Torres no mapa. A passagem na ponte D. Maria Pia 
era o foco da minha atenção e tentava arranjar um lugar 
junto à janela da frente da UTE para poder ver melhor a 
travessia.   

Túnel da Serra do Pilar

Como referi, a Avenida da República cruzava a 
linha pouco depois de General Torres. Entre o 

apeadeiro e a Avenida havia ainda uma outra passagem 
superior, a da Rua do Jau. Recordo-me das guardas da 
passagem da Avenida, feitas em ferro forjado e lembro-
-me de ver a boca do túnel. Com as obras deixou de 
haver duas passagens e um túnel, tendo sido tudo ab-
sorvido numa única estrutura embora com diferentes 
geometrias. Recordo-me das interdições e desvios na 
Avenida que foram permitindo o avanço das obras, par-
ticularmente umas placas que penso serem azuis com a 

sinalética da redução de vias. O túnel ia ganhando forma 
por baixo dos pés.

A ponte 

Da janela de minha casa tinha vistas para apenas 
uma parte da obra. Vivendo do lado de Gaia via 

o viaduto do Rego do Lameiro, o encontro do lado do 
Porto e a ponte até ao grande pilar da margem direita do 
rio. Não me recordo da construção do viaduto, mas re-
cordo-me bem da estrutura do encontro e da contenção 
do morro da China que ali permaneceu isolada durante 
algum tempo, o que para mim pareceu uma eternidade. 
Recordo-me de ver a ponte crescer, um gigante elegante 
de betão. Primeiro cresceram os pilares fundados no rio 
e destes, em tramos simétricos as aduelas, assegurando 
um equilíbrio perfeito dos esforços. Lembro-me de pouco 
antes da união do vão central me perguntar como é que 
aquilo não caía. As minhas tentativas de construir uma 
“coisa”	semelhante	em	Lego	não	tinham	tido	sucesso…

 Zona de transição antes da ponte ©  Pedro Mêda

Alfa Pendular 4008 a sair da ponte, sentido Porto-Lisboa
 ©  Pedro Mêda

 Contenção do morro da China ©  Pedro Mêda

 Viaduto do Rego do Lameiro ©  Pedro Mêda
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A ponte de São João foi a última ponte a ser calcula-
da por métodos “empíricos” e a primeira a ser calculada 
por métodos numéricos. O Professor Fernando Branco, 
na altura jovem doutorado, partilhou esta informação e 
mencionou alguns episódios que derivaram do choque 
de diferentes gerações e visões da engenharia, do sa-
ber empírico, os modelos reduzidos e métodos experi-
mentais versus os métodos numéricos e a ciência dos 
computadores. 

Durante a execução das fundações dos pilares loca-
lizados no leito do rio, e não obstante terem sido realiza-
dos os corretos dimensionamentos, ocorreu uma cheia 
que galgou os limites das ensecadeiras inundando o in-
terior. Esta situação levou à suspensão temporária dos 
trabalhos, embora por poucos dias. Os pilares centrais 
são ocos. No entanto, as paredes medem um metro de 
espessura! Sobre a forma dos pilares já muito se falou 
na	bibliografia,	mas	 importa	 realçar	 o	 esforço	 despen-
dido para preparar e montar as cofragens. Ainda hoje é 
bem visível, se observarmos a ponte de perto, o resul-
tado do trabalho das tábuas de madeira. A execução do 
tabuleiro da ponte foi realizada utilizando carrinhos de 
avanço, uma tecnologia pouco utilizada em Portugal até 
à data. De cada pilar realizaram-se dezassete pares de 
aduelas com comprimentos entre 5 e 7,5 m e com altu-
ras que variaram entre os 6 e os 12 m. De uma forma 
muito resumida, a betonagem das aduelas era realizada 
de baixo para cima, sendo acompanhada das devidas 
compensações de modo a manter o aprumo.

A última aduela foi betonada com um dos carrinhos, 

o desaprumo das duas estruturas foi mínimo. Uma das 
grandes	dificuldades,	finda	a	execução	da	parte	de	be-
tão, foi conseguir a aprovação da cor da ponte. O Profes-
sor Edgar Cardoso queria que tivesse a mesma cor da 
ponte da Arrábida, pelo que ia sistematicamente chum-
bando todas as provas que lhe iam sendo apresentadas. 
Para resolver a situação, o consórcio de empresas de 
construção removeu uma amostra diretamente da referi-
da ponte, obtendo assim a aprovação desejada. Note-se 
que passados tantos anos, e sem que tenham ocorrido 
intervenções relevantes, o esquema de pintura mantém-
-se genericamente em ótimo estado de conservação.

Durante a obra, foram frequentes as vezes que o 
projetista se deslocou ao Porto para acompanhar os tra-
balhos. Dado o caráter inovador da estrutura era neces-
sário aproveitar ao máximo a sua presença e encontrar 
disposição, nem sempre fácil de conseguir, para os es-
clarecimentos necessários ao avanço da obra. Um dos 
diretores fazia por isso o seguinte itinerário: saía do Por-
to no primeiro comboio da manhã em direção a Lisboa 
onde se encontrava com o Professor Edgar Cardoso, 
onde na viagem em direção ao Porto havia tempo para 
colocar as questões. A visita à obra do Professor provo-
cava tal agitação que não havia tempo para tratar dos 
assuntos. Se necessário, acompanhava o Professor de 
regresso a Lisboa e regressava ao Porto no último com-
boio, perfazendo umas pesadíssimas quatro viagens 
num só dia na Linha do Norte.

A estrutura é considerada uma ponte de betão arma-

Imagem do antigo apeadeiro, retirada de 
Facebook – Monumentos Desaparecidos

 Túnel da Serra do Pilar do traçado original. Hoje 
este túnel está aterrado ©  Pedro Mêda

 Túnel da Serra do Pilar – traçado atual. A boca do túnel 
original encontra-se no enfiamento do último candeeiro, 

junto à sinalização ©  Pedro Mêda

Boca do túnel, lado do Porto, durante as obras 
de construção ©  Armando Matos
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do pré-esforçado. Mas não andaremos longe da verdade 
se referirmos que é uma ponte metálica rebocada e pin-
tada. Com efeito, dada a quantidade de aço que contém 
e dado o seu comportamento face às variações térmicas, 
assemelha-se às típicas construções metálicas. Houve 
pontos onde a betonagem foi praticamente realizada à 
mão, tal é a densidade de armadura existente.

Conclusão

Vinte e cinco anos passados, esta obra profunda-
mente arrojada e inovadora continua a prestar de 

forma exemplar o serviço para a qual foi dimensionada. 
O Dono de Obra tem realizado operações peri-
ódicas de manutenção, designadamente ao ní-
vel dos órgãos de drenagem do tabuleiro, bem 
como nos apoios móveis dos pilares. 

De acordo com o Plano de Proximidade da 
IP para o período 2015 – 2019 prevê-se a insta-
lação na ponte de um sistema de videovigilân-
cia, bem como intervenções de conservação. 
Prevê-se para este período um investimento na 
estrutura superior a 500 mil euros. 

A ponte sofreu recentemente uma interven-
ção grande no primeiro pilar do lado do Porto, 
tendo resultado a construção de bailéus de ins-
peção nesse pilar assim como no primeiro pilar 
do lado de Gaia.

 Ponte em construção – imagem de um dos pilares principais, 
após o fecho do vão central ©  Armando Matos

Ponte em construção – imagem do avanço dos vãos
 ©  Armando Matos

 Ponte em construção – imagem do avanço dos vãos
 ©  Armando Matos

 Pormenor da construção do tabuleiro
 ©  Alípio Magalhães

Pormenor da construção do tabuleiro
 ©  Alípio Magalhães
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É hoje mais um landmark do Porto, fazendo as maravilhas dos 
seus habitantes, dos turistas, dos alunos que estudam engenha-
ria e dos técnicos que tendo integrado as equipas ou assistido de 
perto à sua construção relembram com saudade e orgulho uma 
das obras maiores que a engenharia portuguesa foi capaz de er-
guer.

O autor gostaria de deixar uma nota de agradecimento e in 
memoriam ao Sr. Armando Matos, sócio da APAC e amigo, pela 
partilha de grandes momentos de conversa sobre este tema. Um 
agradecimento também para o seu neto.

Ponte de São João e Maria Pia em 21 de Maio de 2008 © Pedro Mêda

Ponte de São João  ©  Pedro Mêda

Pormenor dos negativos da cofragem 
marcados na estrutura © Pedro Mêda
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os Motivos AzuleJAres 
de GenerAl torres

No artigo sobre a Ponte de 
São João fiz referência ao 
apeadeiro de General Tor-

res, tanto ao antigo como ao mais 
recente. Relativamente ao último, 
e dado estar como se diz corrente-
mente “à mão de semear”, nunca foi 
alvo de um olhar muito atento da mi-
nha parte, nem de um investimento 
em registos fotográficos. 

Assim, ao preparar a documenta-
ção de suporte ao artigo da Ponte, não 
encontrei no meu espólio registos ca-
pazes	de	ilustrar	o	que	pretendia.	Motivo	mais	que	suficiente	
para	justificar	uma	visita	ao	local	com	este	objetivo	específico.	

A construção deste apeadeiro terminou já depois da inau-
guração da Ponte de São João. São bem visíveis os sinais 
do passar do tempo, desde a pintura dos edifícios, hoje em 
tons mais quentes (amarelo e cinza) que os originais (cinza-
-claro e escuro), o encerramento completo do edifício do lado 
Este (lado direito da Av. da República para quem desce), as 
caixilharias e vidros em falta, entre outros. O logotipo da CP 
também desapareceu, mas mantem-se tímido atrás das letras 
inox com o nome da estacão e o símbolo da Refer.

Apeadeiro de General Torres

Pedro Mêda
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Lembro-me de ver estas instalações bem mais de-
gradadas. A linha amarela do Metro do Porto trouxe 
uma nova dinâmica e um maior cuidado a este inter-
face. Contudo, continua a ser notório o desaproveita-
mento da construção face aos objetivos projetados. 
Ainda assim, são também visíveis os esforços desen-
volvidos para dar uma dignidade compatível com uma 
infraestrutura preparada para ser utilizada diariamente 
por milhares de passageiros. Seguindo a tradição ini-
ciada nos princípios do seculo XX, o apeadeiro encon-
tra-se revestido a azulejo nos acessos às plataformas. 
Uma	parte	significativa	é	em	tons	de	branco	e	creme,	
existindo quatro pontos onde surgem painéis com mo-
tivos azulejares.

Costuma dizer-se que “as conversas são como as 
cerejas: umas arrastam outras”. O que acontece neste 
caso é semelhante. Da visita a General Torres resultou 
o despertar do interesse sobre estes painéis, inevita-
velmente modernos e com um estilo diferente do ca-
racterístico das estações mais antigas, mas com moti-
vos conhecidos e reinventados.

Ao ter esta ideia tinha uma perceção muito distante 
de toda a envolvente que a seguir se iria desenvolver.
Após fotografar a estação e os painéis tratei de iniciar 
a pesquisa e falar com algumas pessoas com conhe-
cimento na área.

Edifício do apeadeiro em serviço – lado Oeste

Acesso ao apeadeiro na parte de baixo da Rua General Torres

Acesso às plataformas
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Destas pesquisas rapidamen-
te encontrei a empresa que 
tratou da coordenação e apli-
cação, a Azulima e encontrei 
fontes que atribuíam a autoria 
dos painéis ao pintor Joaquim 
Rebocho. No entanto, o apro-
fundamento da pesquisa não 
estava a dar resultados e ao 
analisar a imagem do painel 
junto ao acesso às platafor-

mas, encontrei no canto inferior direito uma referência 
que se traduziria numa inversão completa da informa-
ção disponível. Esta refere: “F.ca C.ca Viúva Lamego, 
Lisboa 1993, Pintou MSousa”. 

Com	estes	elementos	ficava	claro	que	os	painéis	 ti-
nham sido produzidos na Fábrica de Cerâmica Viúva 
Lamego e que o autor teria trabalhado para essa em-

Painel localizado na parede oposta à entrada no 
edifício, lado Oeste

Painel localizado na parede da entrada do edifício, 
lado Oeste à direita quem entra

Painel localizado no 
corredor de acesso 
às plataformas, junto 
do acesso da rua 
General Torres

 Painel localizado junto dos acessos às plataformas
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presa. 

Seguindo uma lógica de tentativa erro arrisquei que 
o M seria de Manuel. Uma pesquisa rápida por “Manuel 
Sousa Fábrica Viúva Lamego” levou-me com sucesso 
ao site do Atelier de Marcos Muge, que trabalhou com 
vários nomes da pintura azulejar entre eles o Mestre Ma-
nuel Sousa. E é do contato com Marcos Muge que todo 
este artigo ganha novas formas e novos motivos. Numa 
conversa	telefónica	longa,	fico	a	saber	que	o	Mestre	Ma-
nuel Sousa já faleceu. 

Foi funcionário durante muitos anos da Fábrica Ce-
râmica Viúva Lamego, tendo trabalhado e pintado obras 
de alguns dos maiores pintores contemporâneos de arte 
azulejar	como	Vieira	da	Silva,	Maria	Keil,	Manuel	Car-
galeiro, entre outros. Possuidor de uma invejável me-
mória visual dos trabalhos a executar tendo como base 
croquis, era frequente encontrar na sua mesa Manuel 
Sousa a pintar mais do que um trabalho. Trata-se de um 
homem humilde, que não teve as oportunidades de estu-
do	e	de	afirmação	de	outros,	mas	que	com	o	seu	enorme	
talento deu forma a muitos destes trabalhos.

Durante	a	conversa	fico	a	saber	que	Manuel	Sousa	tinha	
um irmão, António Sousa, encarregado na mesma em-
presa. Pessoa de referência nos ateliers e a quem todos 
consultavam.

Marcos Muge realça, além do talento e da devoção à 
arte azulejar, o caráter humano de Manuel Sousa e do 
irmão. 

E é por isso, refere também, que este artigo é importan-
te,	porque	permite	homenagear	finalmente	um	homem	
que dedicou a sua vida à arte azulejar e que o fez de 
uma forma muito discreta. 

Muito haverá certamente para descobrir sobre o homem 
e sobre a obra, mas certo é que os painéis da sua au-
toria situados na estação de General Torres eternizam a 
sua	obra	e	podem	afirmar-se	como	um	dos	expoentes	
do seu talento. 

E foi “ao correr da pena” que as informações e os ele-
mentos	foram	surgindo.	Não	fiquei	indiferente	ao	teste-
munho e penso que este artigo poderá contribuir para 
que, quem o ler, passe a passar de forma diferente pelos 
azulejos de General Torres. Tantas vezes e durante tan-
tos anos fui passando por lá e eles foram-me indiferen-
tes…	Não	mais	o	serão.

O autor gostaria de agradecer ao pintor de arte azulejar 
Marcos Muge, os preciosos elementos e a forma apai-
xonada como me transmitiu informações sobre o Mestre 
Manuel Sousa. O meu obrigado!

Manuel Cargaleiro, Marcos Muge e Manuel Sousa em 1990 no Atelier que foi de Jorge Barradas 
na antiga Fabrica Viúva Lamego, em Lisboa. Foto gentilmente cedida por Marcos Muge



32

AsPectos AzuleJAres

Pormenor do painel 3

Pormenor do painel 1

Pormenor do painel 2

Pormenor do painel 4
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A data em que nos poderemos deslocar a uma loja 

e comprar um modelo H0 de uma 2500 ou 2550 

aproxima-se. Que entusiasmo! Qual escolher, a 

versão original no tal esquema de cores polémico ou a de cai-

xa inox pintada de vermelho e cinza, com tomadas de dupla 

tração automática? 

Para mim, uma 2500 azulinha e uma “caixa de seringas” 

em impoluto inox, com bastidor preto e vermelho sff, que é 

como deve ser (evidentemente, as minhas preferências são 

época III; espero que se tenha previsto o apito da época). 

Será que, à semelhança do acontecido com a 1400, a 

Sudexpress conseguirá capturar tão bem o aspecto dos ori-

ginais?	E	não	me	refiro	às	dimensões	à	escala,	sabemos	que	

o que está em causa é mais do que isso, certo? Quando olho 

para uma 1400 “vejo” ali uma 1400. Isto não é verdade com 

todas as reproduções e, mesmo, com algumas bastante mais 

caras e/ou de fabricantes consagrados.

Só mais um pouco de paciência... 

Entretanto, consideremos que o parque da CP é/sempre 

foi escasso, nada que se compare com os das SNCFs, DBs e 

FSs que permitem preencher catálogos atrás de catálogos de 

novidades e, isto, ano após ano após ano (e, mesmo assim, as 

repetições já hoje são muitíssimas). 

Por outro lado, a política de “cavalheirismo” que tem sido 

seguida pelos fabricantes nacionais e que tem mantido as du-

plicações num nível razoável, é bondosa quando vista numa 

perspetiva de cobertura do parque (talvez não tanto na ótica 

do	 consumidor,	 a	 concorrência	 deveria	 ser	 sempre	 benéfica	

mas, conhecemos as idiossincracias do nosso mercado...). 

Considerando o que já hoje existe à escala H0 em formato 

kit, transkit ou RTR, com a edição destes dois novos modelos 

o	parque	de	tração	dito	moderno	da	CP	fica	muito	próximo	de	

estar	coberto	na	integra.	Senão	vejamos:	das	elétricas	ficam	

apenas a faltar a (já prometida) 4700 e, já agora, uma versão 

mais robusta da 2600. 

No diesel, continuam a existir alguns buracos no capítulo 

dos locotratores, mas o parque de linha está também muito 

bem preenchido. Evidentemente, continuamos a aguardar pe-

las 1900/1930 da Arlo-Micromodel, que a Metalkit comercialize 

um modelo mais visivel das 1550, ou pela eventual edição em 

plástico de modelos da Norbrass (sinceramente, parece-me 

pouco provável, mas como eu gostaria de uma 1800...). Tudo 

somado, os modelos existentes das 1200, 1300, 1320, 1400, 

1500 e 1520, 1550, 1800 e 1960, apesar das diferenças cons-

trutivas, já permitem fazer muito comboio sem risco de enfado. 

Claro, quem dera poder dizer o mesmo do parque de mate-

rial	rebocado,	especialmente	do	de	passageiros.	Aqui	o	défice	

continua a ser enorme; a falta das Schindlers, Budds e, espe-

cialmente, Sorefames, é notória. E não são as B600 ou Corail 

que conseguem preencher esse vazio,  basta ver os comboios 

CP que circulam pelos encontros de módulos ou exposições. 

Esperemos que a edição das Sorefames se concretize breve-

mente.

Bom, tudo isto leva-nos à questão: E agora, Sudexpress? 

Que passo dar? O que resta de material motorizado da CP? 

Bom, ainda resta algum.

Se, como vimos, das locomotivas está quase tudo feito, 

entre automotoras e unidades múltiplas está quase tudo por 

fazer. E se um modelo da Allan parece ser, naturalmente, uma 

edição para a Norbrass (se resolvidos a contento os proble-

mas	que	têm	impedido	a	finalização	do	projeto	das	Nohab),	já	

a grande família de UDDs, UTDs, UTEs, UQEs e quejandos, 

mereceria um modelo em plástico de maior difusão. Uma uni-

dade multipla de duas ou três caixas, na ordem dos 300/400 

euros para versões analógicas, seria comercialmente viável? 

Unidade que, à semelhança do que fazem outros produtores, 

poderia ser extendida à posteriori com a compra dos elemen-

tos complementares.

Caso	 afirmativo,	 sugeria	 que	 se	 avaliasse	 a	 UDD	 0400.	

Trata-se de material autónomo que, em diferentes épocas e 

nas suas multiplas versões, circula e/ou circulou por todas as 

regiões da CP e que conta ainda com algum apelo internacio-

nal (num aparte: sabiam que, além dos destinos regulares de 

Vigo ou Salamanca, nos anos 70, não recordo a altura precisa, 

um grupo excurcionista alugou uma 0400 e deu uma volta im-

portante por Espanha?). Estas razões colocam-na em plano 

de destaque em relação às restantes séries de unidades múl-

tiplas. E imaginem quão lindo seria uma caixa com duas relu-

zentes carruagens em inox, com os simbolos CP e indicadores 

de classe  em relevo...

Bom, é suposto os fabricantes conhecerem as linhas com 

que	se	cosem,	aqui	fica	apenas	a	sugestão	de	um	aficionado	

e cliente. 

Para já satisfaçamo-nos com os “curto-circuitos” que aí 

vêm e que não é pouco. Não é mesmo nada pouco. Sempre 

pensei que não acontecesse.

E agora, sudExprEss?
Rui Pina
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Trainspotter : De onde surgiu a ideia de criar a associa-
ção AMOFER? 

Celestino Cruz: A ideia surgiu quando um dia senti 
dificuldades	ao	tentar	na	minha	maquete	fazer	uns	tra-
balhos relacionados com a parte eléctrica. Em conversa 
com	outro	amigo	aficionado	pelo	modelismo,	pensei	en-
tão	em	criar	um	grupo	com	a	finalidade	de	partilha	de	
conhecimentos. A partir da ideia foi começar a colocá-la 
em prática. Começamos por criar um nome para o grupo 
e como somos Amigos do Modelismo Ferroviário, fomos 
buscar a primeira letra da primeira palavra A (Amigos), 
MO as duas primeiras letras da segunda (Modelismo) e 
FER as três primeiras letras da terceira (Ferroviário) e 
assim nasceu a “AMOFER” em Abril de 2013 com a ela-
boração do emblema em que tem impresso três motoras 
que simbolizam a tracão eléctrica, diesel e vapor com 
um sinal a simbolizar a segurança da circulação.

TS: Sendo um grupo sem quotização, tem sido fácil 
atrair mais pessoas para a AMOFER?

CC: Para já neste momento não sentimos a necessi-
dade de funcionar com qualquer espécie de quotização, 
porque o principal para nós é que todos os elementos 
que queiram fazer parte da “AMOFER” venham com 
sentido de amizade, convívio e partilha. Para esse efeito 
todos os que quiserem fazer parte do grupo terão obri-
gatoriamente	de	preencher	uma	ficha	de	inscrição	e	uma	
ficha	de	 identidade	de	modelista	 (FIM),	 onde	 terá	que	
constar, para além dos seus dados pessoais, declarar 
na mesma os seus conhecimentos em electricidade, ele-
trónica, carpintaria, decoração, digitalização, elaboração 
de layouts, etc., etc., assim como deverá constar todas 
as	suas	dificuldades,	o	 tipo	de	material	 circulante	que	
possui	e	a	 respectiva	escala.	Essa	ficha	é	de	extrema	
importância, tanto que, depois de recebida e arquivada, 

será distribuída pelos restantes membros, para possí-
vel	trocas	de	contactos	para	os	mais	diversos	fins	de	
partilha de conhecimentos.

Só cumprindo com estas formalidades, passará a 
ser	membro	oficial	da	“AMOFER”.	Não	tem	sido	muito	
fácil adquirir mais elementos, daí nós agradecermos 
toda e qualquer ajuda que nos possam dar na divul-
gação do grupo e da sua utilidade para todos os mo-
delistas de um modo geral. 

TS: A AMOFER costuma participar ou organizar expo-
sições de modelismo ferroviário, quer a nível de asso-
ciação ou quer a nível particular de alguns membros 
do grupo?

AMOFER
A AMOFER realizou no passado dia 9 de Julho o 2º 

almoço-convívio no Hotel Praia Mar em Carcavelos. 
Na impossibilidade da Trainspotter ter estado presente apesar 
do convite feito, foi apresentada uma entrevista à direcção da 

associação que é agora reproduzida nesta edição tendo em vista 
a divulgação desta associação.
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CC: Até ao momento nunca organizámos qual-
quer tipo de exposições, embora tenhamos compare-
cido em algumas e dado conhecimento dos referidos 
eventos. A maioria dos elementos do nosso grupo 
possui maquetes pessoais em módulo único e com 
medidas bastante consideráveis, o que torna pratica-
mente impossível o seu transporte. Existem três ou 
quatro elementos que estão a elaborar quer em es-
cala H0 (1/87) ou escala N (1/160) as suas maquetes 
por módulos que futuramente a médio prazo poderão 
eventualmente vir a ser expostas.

TS: Tendo sido criada em 2013, a AMOFER conta 
neste momento com três anos de existência. Qual o 
balanço que há a fazer destes anos?

CC: O balanço pode-se considerar muito positivo, 
em	virtude	de	a	finalidade	principal	do	grupo	ser	o	conví-
vio, amizade e partilha de conhecimentos. Tem existido 
momentos muito bons de convívio com os nossos almo-
ços e os nossos debates sobre algumas matérias rela-
cionadas com o modelismo ferroviário. Lutamos todos 
por uma causa comum, que é a nossa grande paixão 
pelo modelismo.

TS: Quantos elementos tem a AMOFER neste momento 
e quais as vantagens que existem em ser membro? 

CC: Até este momento existem somente 22 elemen-
tos	oficializados.	A	vantagem	de	ser	membro	da	“AMO-
FER” é que todos aqueles que tenham qualquer dúvida 
em determinada matéria relacionada com o modelismo, 
possam pedir ajuda (através das FIM), ao elemento ou 
aos elementos que mais se adequem à sua 
necessidade.

O pedido de ajuda poderá ser feito por 
email, por telefone ou presencialmente.

TS: Existem alguns locais no mundo virtual 
onde seja possível observar trabalhos de 
modelismo ferroviário efetuados pela AMO-
FER e pelos seus membros? Por exemplo 
um blogue, um fórum ou uma página na In-
ternet? 

CC: Neste momento existe somente uma 
página no Facebook (www.facebook.com/
groups/467366896781405/  que acabou de 
ser lançada muito recentemente.

TS: É difícil nos dias de hoje encontrar quem queira 
escrever sobre modelismo para revistas em Portugal, 
como é o caso da Trainspotter. Existe alguma razão 
para isso? Será que os modelistas não gostam de par-
tilhar os trabalhos que fazem ou será apenas e só por 
falta de motivação?

CC: Penso que muitos dos modelistas tem uma certa 
falta de motivação, embora também existam muitos que 
não gostam de partilhar os seus conhecimentos, prefe-
rem guardar só para si tudo aquilo que sabem.

Tenho reparado que muitos tem feito pedido para 
aderir à nossa página da “AMOFER” no Facebook, mas 
quando são confrontados com a necessidade de primei-
ro	preencherem	as	respectivas	fichas	com	os	seus	da-
dos pessoais com dúvidas e conhecimentos para parti-
lhar,	retraem-se	e	ficam	por	aí.
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TS: O que leva cada um de vós, membros da AMO-
FER, a ter essa paixão pelo modelismo?

CC: O modelismo ferroviário é um mundo. Basta 
ver a possibilidade de transpor o que existe na rea-
lidade para uma maquete à escala. Reproduzir num 
pequeno espaço o que existe na realidade. O mode-
lismo ferroviário, a partir do momento que entrou a 
era do digital, cresceu muito em todas as suas verten-
tes modelísticas e ainda muita coisa há para explorar.

TS: Que projetos tem a AMOFER planeados para o 
futuro?

CC: Apesar de neste momento estarmos vocacio-
nados para a interajuda entre todos os modelistas que 
queiram aderir à “AMOFER”, não colocamos de parte a 
hipótese de um dia abraçarmos a exposição de módulos 
confecionados pelos nossos membros.

Também é nossa intenção, se os elementos que se 
inscreverem	 no	 grupo	 estiverem	 espalhados	 geografi-
camente por diversos pontos do País, avançar para a 
criação de núcleos com uma interligação entre os mes-
mos. São tudo hipóteses a considerar que dependem da 
evolução da “AMOFER”

TS: Que modos existem de contactar a AMOFER? 

CC: Neste momento o único contacto directo inicial 
são os meus emails, tinocrz@gmail.com ou tinocrz@
outlook.com ou os telefones 939524457 e 962915402, 
para qualquer questão que me queiram colocar ou para 

aderirem ao grupo, etc., etc.. De momento não temos 
ainda um site, mas poderá acontecer a médio ou longo 
prazo.

TS: Existem já em Portugal algumas associações de 
âmbito ferroviário nas quais também existem modelis-
tas. Continua a existir espaço para a AMOFER ? E que 
diferenças apresenta a vossa associação em relação às 
já existentes? 

CC: Existe espaço para todos, desde que todos se 
respeitem. Cada grupo tem o seu projecto elaborado e 
“luta” para conseguir os seus objectivos. O objectivo da 
“AMOFER” actualmente é o convívio, amizade e inte-
rajuda entre todos e se no decorrer do tempo houver 
outras hipóteses que surjam, como por exemplo criar 
exposições, abraçaremos essa oportunidade de alma e 
coração.

TS: Está nos planos da AMOFER ter algum es-
paço (sede) onde os membros e não só possam 
visitar e montar alguns módulos?

CC: Seria muito bom que isso acontecesse, 
mas nos tempos actuais é muito difícil. Como é 
sabido a “AMOFER” não funciona com quotiza-
ção. Para termos um espaço próprio, teria que 
ser com umas dimensões consideráveis, não só 
para expor como espaço para WC’s, bar, etc.. 
e levar em consideração os custos com encar-
gos na manutenção e a segurança do espaço. 
Mas o dia de amanhã ninguém sabe como será, 
vamos continuar a nossa luta com o intuito de 
ajudar os modelistas em geral.
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Prosseguimos o relato de uma 
viagem, começado a ser feito na 

edição da Trainspotter de Julho. 
Dia 9 de Junho, estação de Vigo Guixar. 

Às 08h49m o Portugal Ferroviário teria de 
apanhar o comboio Alvia para Madrid. A 
composição, que vinha de Pontevedra, saiu 
de Vigo com algum atraso. O comboio era 
efectuado por uma composição da série 730 
e tinha oito carruagens, duas delas da classe 
preferente. O Alvia, efectuaria paragens ainda 
em Redondela, Guillarei, Ourense e Zamora, 
localidade onde a composição entraria na linha 
de alta velocidade até Madrid. 

O comboio , que tinha uma ocupação razoável,  
dispunha de um sistema de video e audio, visores 
com o numero da carruagem e a velocidade a 
que a composição circulava em cada caruagem. 
Além disso, dispunha também de bar e venda de 
comida e bebida nas carruagens, entre outros 
serviços.

Pelas 14h55 os passageiros chegam à 
estação de Chamartin. Passado pouco mais de 
uma hora, o PF apanha outro Alvia com destino 
a San Sebastian. No entanto, as primeiras quatro 
carruagens destinam-se a Hendaye. As restantes 
a Bilbao. Antes de embarcar na automotora da 
série 120, os passageiros são revistados. 

No que toca ao conforto do comboio, 
comparando com o Alvia anterior, os bancos 
deste são mais apertados. De resto, este também 
tem um sistema de audio e vídeo, que possibilita 
ao	 passageiro	 ouvir	 musica	 ou	 ver	 um	 filme,	
tem um visor com informações como a próxima 
estação ou a temperatura e venda de comida nas 
carruagens. 

Chegámos a San Sebastian, pouco antes das 
21h25. Durante essa longa viagem, o comboio 
circulou na linha de AVE até Valladollid e o 
restante trajecto foi feito em vias convencionais, 
nas quais cruzámo-nos com diversos comboios 
de mercadorias.

Tiago Mota viAGeM A sAn seBAstiAn

S-730 da Renfe em Madrid © Tiago Mota

S-120 em San Sebastian © Tiago Mota
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docuMentário nA APAc

A APAC tem o prazer de anunciar que no próximo dia 3 de 
Setembro receberá em Lisboa o realizador Oscar Falagán, 

que nos vem mostrar o documentário que realizou consagrado 
aos caminhos-de-ferro de via estreita do Norte de Espanha.

Com a preciosa colaboração do Clube Ferroviário de Portugal, 
onde a sessão terá lugar, os Associados da APAC (e quem mais 
entendam levar consigo) poderão assistir a um documentário que 
mereceu rasgados elogios no país vizinho, após a sua estreia no 
ano passado. A sessão terá início às 15h30 de dia 3 de Setembro 
de 2016 e tem uma duração estimada de duas horas. Incluirá 
além da visualização do documentário uma pequena sessão de 
apresentação e discussão, que contará com o Oscar Falagán. 
As inscrições estão abertas no nosso site, bastando para isso ter 
sessão iniciada.

Para dúvidas relacionadas com o evento poderão utilizar o email 
da associação (apac@net.sapo.pt) e para dúvidas ou problemas 
tidos com a funcionalidade de inscrição online poderão contactar 
a nossa equipa de informáticos (helpdesk@caminhosdeferro.pt).

Em baixo poderão ver o link para o trailer do documentário. 
Contamos convosco!

https://youtu.be/u7u4_oKdcj0
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Na próxima edição vamos passear 
pelo Ramal de Aljustrel


