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trainsPotter ii – dezeMBro 2016 
Pré-venda até 06/12/2016

Numa altura em que estamos a entregar a primeira 
edição	em	papel	da	Trainspotter,	anunciamos	 já	o	
próximo número, agendado para Dezembro deste 

ano – será uma boa prenda de Natal?

Na segunda edição consagramos a revista às míticas loco-
motivas 1960 da CP, ainda em serviço por conta da Medrail 
no	 tráfego	 de	 mercadorias.	 As	 mais	 potentes	 locomotivas	
diesel do país até à nova geração de locomotivas adquiridas 
por Takargo e Comsa (as Euro 4000 da Vossloh) rubricaram 
prestações de relevo sobretudo na zona Norte do país, contri-
buindo em primeiro lugar para uma atualização dramática das 
operações	na	Linha	da	Beira	Alta	pré-eletrificação.

Vamos percorrer quase 40 anos de história de intensa ativi-

dade	na	geografia	 ferroviária	portuguesa,	num	volume	pleno	
de	belas	fotografias	e	documentos	da	maior	relevância.	Desde	
a	definição	da	especificação	técnica	à	sua	aquisição,	passan-
do	pela	“belle	époque”	na	Beira	Alta	ou	quase	20	anos	dedi-
cadas em exclusivo a alguns dos mais impressionantes com-
boios	de	mercadorias	do	país.	E	com	contribuições	fabulosas	
de	vários	entusiastas	ferroviários,	como	a	de	Fernando	Cunha	
Pedreira ou a de Eric Sinnema, que documentaram a Linha da 
Beira	Alta	quando	as	1960	ainda	reinavam	por	aqueles	lados.

Acreditamos que é um número que vale a pena ter na cole-
ção. A edição continuará a ser 100% a cores e num papel de 
elevada gramagem e brilho e mantém as opções de entrega 
do primeiro número: ou em morada a indicar através de ser-

viço personalizado de entrega ou com reco-
lha gratuita numa das duas instalações da 
APAC, sede nacional e NRN.

Tal como no primeiro número, a edição II 
da	Trainspotter	 impressa	 é	 feita	 por	 volun-
tários e os lucros apurados revertem para 
projetos	 de	 preservação	 ferroviária.	 O	 pro-
cesso de compra é 100% online, através da 
seguinte ligação: https://www.caminhosde-
ferro.pt/loja/categoria-produto/trainspotter-
-versao-impressa/

O preço da revista é de apenas 9,50€ – o 
sucesso da primeira edição permitiu-nos en-
contrar novas soluções de produção com im-
pactos muito positivos no custo. Este preço 
é no entanto aplicável apenas a pré-vendas. 
Após decorrido o período de pré-vendas, 
que é o único período em que o stock é ga-
rantido, o preço de venda dos poucos exem-
plares que serão produzidos a mais será de 
13€.	Por	isso,	garanta	já	o	seu	exemplar!

A edição inclui:

+	Aquisição	e	especificação	técnica
+ Ensaios e primeiros anos
+	A	epopeia	da	Beira	Alta
+ Nas mercadorias, em exclusivo
+ O declínio da série
+ Manutenção e estatísticas
+ Circulações especiais
+ Na cabine de uma 1960
+ Os últimos quilómetros



5

editorial

Pedro André

Um mês depois da edição nºI da Trainspotter 

impressa ter começado a ser entregue a todos 

aqueles que a reservaram e depois do processo 

de distribuição e venda estar terminado a equipa da redação 

está	 muito	 satisfeita	 com	 o	 resultado	 final	 e	 agradecida	 a	

todos	 aqueles	 que	 confiaram	 e	 apostaram	 na	 compra	 da	

revista	 apoiando	 um	 projeto	 inédito	 a	 nível	 nacional	 acerca	

desta temática. Não podemos deixar de agradecer também a 

todos aqueles que durante estes anos colaboraram nas várias 

edições	 online	 consolidando	 desse	 modo	 este	 projeto.	 Ao	

longo do mês, e consoante as revistas iam sendo entregues, 

recebemos vários comentários de leitores que destacaram a 

qualidade	da	edição,	a	satisfação	pelo	conteúdo	da	revista	e	

a competência demonstrada pelo serviço de entrega a todos 

aqueles que por várias razões não puderam recolher a revista 

nas	 sedes	 da	APAC.	 São	 estes	 os	 aspetos	 que	 nos	 fazem	

querer	 fazer	 mais	 e	 melhor	 num	 futuro	 próximo,	 e	 o	 futuro	

está	 já	 aí	 com	a	 pré-venda	do	 nºII	 da	 edição	 a	 decorrer	 no	

local habitual com a agradável surpresa de termos conseguido 

baixar	 o	 preço	 da	 revista	 para	 todos	 aqueles	 que	 façam	 a	

reserva da mesma até ao próximo dia 06 de Dezembro. Nunca 

é demais realçar que a impressão terá uma tiragem limitada 

já	que	todo	o	processo	que	envolve	a	produção	é	puramente	

amador. 

 Numa altura em se comemoram os 160 anos do caminho-

de-ferro	em	Portugal	as	queixas	sobre	a	falta	de	investimento	

ferroviário	 acumulam-se	por	 todos	os	 sectores,	 com	Manuel	

Queiró a viuncular que 

sem verbas para o material 

circulante será praticamente 

impossível a CP continuar 

fazer	face	ao	crescimento	de	

passageiros que tem ocorrido 

ao longo dos últimos meses 

e que tanto tem colaborado 

para a regularização 

financeira	 da	 empresa.	

Com a EMEF a ser elogiada 

pelo presidente da CP pelo 

excelente trabalho que tem 

efetuado	na	manutenção	do	

material circulante, surgem 

noticias que a Empresa de 

Manutenção Equipamento 

Ferroviário se debate com 

falta	 de	 trabalhadores	 para	 fazer	 face	 às	 necessidades	 da	

empresa. O investimento previsto pelo governo para a rede 

ferroviária	nos	próximos	tempos	é	ridículo	tendo	em	conta	as	

necessidades existentes, mas também não é nada a que não 

estejamos	já	habituados	ao	longo	dos	últimos	anos.	

No meio disto tudo ainda se conseguem encontrar alguns 

aspetos positivos, e o comboio histórico do Douro voltou a ser 

um enorme sucesso tendo a locomotiva a vapor 0186 voltado 

ao serviço, tema esse que vai ser abordado nesta edição. 

E	o	 futuro	nesta	área	poderá	ser	ainda	mais	 risonho,	 já	que	

o comboio histórico de via estreita está a ser encaminhado 

para Contumil para ser alvo de um inspeção a viabilizar a 

sua	 utilização	 futura	 na	 Linha	 do	 Vouga.	 Com	 o	 projeto	 da	

Linha	do	Tua	já	a	decorrer,	tendo	na	Primavera	de	2017	sido	

apresentada como data para o inicio das circulações de uma 

composição	turística	entre	Brunheda	e	Mirandela,	o	nosso	país	

pode muito em breve contar com três composições destinadas 

ao turismo a circular em três pontos distintos do país, algo 

inimaginável há uns anos atrás. 

Há ainda espaço nesta edição para realçar o que de mais 

importante se passou nos dias 24 e 25 de Setembro durante 

algumas “etapas” das Jornadas Europeias do Património que 

decorreram	 no	 Entroncamento	 e	 no	 Barreiro,	 e	 ainda	 para	

uma	 ida	 à	 Linha	 da	 Beira	Alta	 recordando	 uma	 jornada	 de	

trainspotting de 2007.

Boa	Leitura	!

Pedro André

Linha da Beira Alta
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39º aniversário da aPac

Dia 22 de Outubro, decorreu mais um 
almoço de aniversário da APAC. O 
39º	aniversário	 foi	 comemorado	no	

Restaurante D'a Várzea em Colares. Para o 
transporte dos participantes, recorreu-se ao 
aluguer de um eléctrico mais reboque. Foi a 
estreia do carro nº2 após uma revisão e uma 
das raras saídas do centenário reboque nº10. 
A	viagem	teve	inicio	na	Estefânia	(Sintra)	até	
Colares,	 onde	 foi	 o	 almoço.	 Depois	 daqui	
rumou-se até à Praias da Maçãs e regresso a 
Sintra. Pelo meio houve uma visita ao parque 
de material na Ribeira.Na próxima edição da 
Trainspotter abordaremos este evento mais 
pormenorizadamente.

 © José Sousa

investiMentos cHegaM ao MinHo 
O Ministro	 do	 Planeamento	 e	 Infraestruturas,	Pedro Marques, assinou no dia 19 de Outubro 

três contratos relativos à empreitada de mo-
dernização da Linha do Minho entre Nine e Viana do 
Castelo numa extensão total de 43 quilómetros. 

Desta	obra	destaca-se	a	electrificação	e	instalação	de	
sinalização electrónica e CONVEL em toda essa exten-
são	de	via	e,	com	o	objectivo	de	permitir	o	cruzamento	de	
comboios até 750 metros de comprimento, a construção 
de uma estação técnica em Midões e o prolongamento 
da	via	desviada	na	estação	de	Barroselas.	Associada	à	
empreitada	de	electrificação,	será	construída	uma	nova	
subestação de tracção em Vila Fria, próximo de Viana 
do Castelo e será rebaixada a via nos túneis de São 
Miguel da Carreira, Tamel e Santa Lucrécia e 
ainda em algumas passagens superiores. Está 
previsto também o alteamento e, em alguns 
casos,	 o	 prolongamento	 das	 plataformas	 das	
gares de passageiros de todas as estações e 
apeadeiros	ao	longo	do	referido	troço.

O investimento no total dos três contratos é 
de 28,5 milhões de euros: 3,5 milhões para a 
construção da nova subestação, 16 milhões 
para	a	electrificação,	intervenções	na	via	férrea	
e nas estações, e 8,8 milhões para a instalação 
dos sistemas de sinalização e comunicações.

A tracção eléctrica deverá alcançar Viana do 
Castelo em meados de 2018. Em termos prá-
ticos os serviços de passageiros entre o Porto 
e	Viana	do	Castelo	poderão	beneficiar	de	 re-
duções	 do	 tempo	 de	 trajecto	 de	 aproximada-

mente 15 minutos, exclusivamente pelo desempenho 
superior do material eléctrico nos arranques, dado que 
não	haverão	intervenções	profundas	na	via	susceptíveis	
de melhorarem a tabela de velocidades.

No segundo semestre do próximo ano está previsto 
o lançamento de intervenções idênticas nos 50 km que 
separam Viana do Castelo de Valença.

Por resolver e aparentemente sem qualquer plano 
para	tal,	encontra-se	a	questão	da	frota	de	material	cir-
culante	eléctrico	que	no	futuro	será	manifestamente	in-
suficiente	para	enfrentar	todos	os	novos	troços	que	está	
previsto	electrificar,	 com	os	mesmos	níveis	de	 serviço	
que são actualmente praticados. 

Estação e túnel de Tamel em 2012 © José Sousa
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O Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes (IMT) pu-
blicou no seu site o Relató-

rio	Anual	de	Segurança	referente	ao	
transporte	ferroviário	no	ano	anterior.	
Este	documento	publicado	de	 forma	
anual	sintetiza	de	 forma	quantitativa	
e qualitativa as ocorrências na rede 
ferroviária	nacional,	quer	ao	nível	da	
infraestrutura,	quer	ao	nível	humano,	
que	 afectam	 o	 desempenho	 deste	
meio de transporte. 

O IMT destaca desde logo a me-
lhoria global na sinistralidade, com 
a redução em 54% do número de 
ocorrências	 significativas	 com	 gran-
de contributo da redução do número 
de sucídios em 19% relativamente à 
média	 desde	 2006,	 ano	 em	 que	 foi	
implementada esta metodologia de 
análise. Segue-se a análise por item.

No total, excluindo suicídios, mor-
reram19 pessoas nos caminhos de 
ferro	 no	 ano	 passado,	 dos	 quais	 6	
em passagens de nível e as restan-
tes colhidas quando circulavam em 
locais não autorizados à sua passa-
gem. Este valor total compara com 
um igual número em 2014. Em ter-
mos	de	feridos	graves,	os	resultados	
são ainda mais animadores – apenas 
4 vítimas.

Ao nível humano, os registos en-
cerram com a ocorrência de 39 sui-
cídios, que no total representam, 
desde 2006, 61% do número total de 
mortes	nos	caminhos	de	ferro.	Ainda	
assim, como nota positiva a tendên-
cia tem sido decrescente.

Em	 termos	de	 sinistralidade	 ferro-
viária, registou-se um total de 23 aci-
dentes	em	2015,	sendo	que	19	foram	
provocados em passagens de nível 
ou	 por	 acidentes	 com	 pessoas	 fora	
dos locais autorizados à sua passa-
gem. Dos restantes quatro, contam-
-se três descarrilamentos e uma 
colisão entre comboios ou outros ob-
jectos	dentro	do	gabarito.	A	 tendên-
cia dos é novamente de redução do 
número total de acidentes, com este 
número a representar o valor mais 
baixo desde 2006.

O IMT avalia a prestação ao nível 
da	segurança	da	infraestrutura	ferro-
viária e do material circulante através 
do número de ocorrências de vários 
itens	 designados	 no	 seu	 conjunto	
por percursores de acidentes, isto é, 
acontecimentos	 na	 infraestrutura	 ou	
material circulante susceptíveis de 
originar algum tipo acidente. São os 
casos	 de	 carris	 partidos,	 deforma-
ções	 na	 via,	 falhas	 na	 sinalização,	
ultrapassagem de sinais na posição 
mais restritiva, rodas partidas em 
serviço e rupturas de eixos.

Nesta avaliação os dados são me-
nos animadores: registaram-se um 
total	 de	 188	 ocorrências,	 valor	 infe-
rior ainda a 2014 (231 ocorrências), 
mas ainda assim largamente supe-
rior a qualquer um dos anos no perí-
odo entre 2007 e 2011.

Os carris partidos (43 ocorrências) 
e	as	deformações	na	via	(	128	ocor-
rências) representam mais de 90% 
dos precursores de acidentes e evi-

denciam	 os	 cortes	 efectuados	 nos	
últimos anos ao nível das operações 
de regulares de manutenção geral 
da	rede	 ferroviária	nacional.	A	ultra-
passagem de sinais na posição mais 
restritiva representa as restantes 17 
ocorrências, um valor abaixo da mé-
dia a 10 anos. Não se registou qual-
quer incidente com eixos ou rodas do 
material circulante.

Por último, o IMT nesta análise 
anual	faz	a	análise	da	segurança	téc-
nica	da	infraestrutura	como	forma	de	
avaliar até que ponto as suas carac-
terísticas	intrínsecas	oferecem	condi-
ções de segurança aos seus passa-
geiros, trabalhadores e utilizadores 
de passagens de nível.
Cerca	de	67,7%	da	rede	ferroviária	

apresenta sistemas de protecção au-
tomática de comboios, um valor com 
tendência constante de subida desde 
2006 e que nós próximos anos deve-
rá continuar a aumentar, com o início, 
por exemplo, da instalação de sinali-
zação automática e Convel na Linha 
do	Minho	conforme	noticiamos	nesta	
edição.
No	 final	 de	 2015	 sobrevivem	 855	

passagens	 de	 nível	 na	 rede	 ferrovi-
ária nacional menos de 34% compa-
rativamente ao ano de 2006. Corres-
pondem a cerca de 0,336 passagens 
niveladas	por	quilómetro	de	linha	fér-
rea. 59,1% apresentam algum tipo de 
protecção, manual ou automática.

Para mais detalhes, é possível con-
sultar este Relatório Anual de Segu-
rança e os números anteriores em: 
http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/
TransportesFerroviarios/CaminhodeFer-
ro/RelatoriosAnuaisdeSeguranca/Pagi-
nas/RelatoriosAnuaisSeguranca.aspx

A Infraestruturas	 de	 Portugal	disponibilizou no seu site 
o	 projecto	 de	Directório	 da	

Rede que está a elaborar para o ano 
de 2018.   

O novo documento apresenta 
poucas novidades, sendo apenas de 
notar um novo mapa que sintetiza 
os ramais, terminais e estações de 

mercadorias distribuidos pelo país e 
a respectiva entidade que gere cada 
um	deles,	de	forma	mais	detalhada	
e exaustiva comparativamente aos 
directórios anteriores.

O plano de investimento em 
infraestruturas	 continua	 a	 constar	
neste novo Directório, praticamente 
sem alterações desde o ano anterior, 

mas parece cada vez menos 
provável que, no mínimo, a maior 
parte	destes	projectos	não	venham	
a	sofrer	atrasos.	

Entre as intervenções programadas 
de menor dimensão encontram-
se, como é usual, a supressão 
de diversas passagens de nível 
através da execução de passagens 
desniveladas, intervenções em 
taludes e intervenções localizadas 
de manutenção de via. 

iMt PuBlica relatório anual 
de segurança 2015 

iP PrePara directório da 
rede Para 2018
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inFraestruturas de Portugal conceBe catenária 
Para alta velocidade

A Infraestruturas	 de	 Portugal	 concluiu	 com	sucesso	a	certificação	de	um	novo		sistema	
de catenária apto a velocidades até 300 

km/h, integralmente concebido e desenvolvido 
pelo ramo de Engenharia da empresa. A empresa 
francesa	 SNCF	 deu	 apoio	 técnico	 na	 simulação	
informática	do	comportamento	desta	nova	catenária	
designada por “LP300”.  
Este	 projecto,	 realizado	 com	 o	 objectivo	 de	

enfrentar	 as	 exigências	 do	 projecto	 da	 nova	 linha	
Évora – Caia, partiu dos modelos actualmente 
existentes em exploração, procurando ao máximo 
standardizar	 os	 seus	 componentes,	 facilitando	
assim a intermutabilidade das peças e a gestão de 
stocks das mesmas.
A	 IP	 aplica	 fundamentalmente	 dois	 tipos	 de	

catenária,	 numa	 clara	 simplificação	 relativamente	
ao que acontecia até há alguns anos atrás. Para 
velocidades até 120 km/h, a empresa possui 
catenária do tipo LP10, enquanto no patamar 
seguinte se encontra a catenária LP12 (antigamente 
designada LP5) preparada para velocidades 
máximas	de	220	km/h,	facilmente	distinta	de	todos	
os outros tipos pelo seu braço de chamada curvo 
(pequeno	braço	que	suporta	o	fio	de	contacto	com	
o	 patógrafo).	 Exceptuam-se	 a	 esta	 regra	 as	 triagens	
e parques de material com velocidades de circulação 
muito reduzidas onde existe ainda um terceiro tipo de 
catenária designada por “aligeirada”. 

A	 certificação	 da	 catenária	 LP300	 apenas	 ficará	
concluída	quando	 for	possível	ensaiá-la	em	condições	
reais de exploração, o que só deverá acontecer assim 
que a obra da nova linha entre Évora e o Caia se 
materialize no terreno. 

 ©  Infraestruturas de Portugal

 ©  Infraestruturas de Portugal

cP PrePara coMBoio Histórico no vouga

A CP está a preparar o lançamento de 
um novo produto turístico na Linha 
do Vouga. Trata-se do comboio 

histórico de via estreita que se encontra 
estacionado há alguns anos na estação da 
Régua, composto pela locomotiva a vapor 
E214,	 carruagem	 MD	 	 27-29	 017	 (CEyf	
466),	carruagem	MD	27-29	038	(CEyf	4169)	
e	a	carruagem	MD	27-29	047	(CEyf	4718).	
A locomotiva diesel 9004 que se encontrava 
junto	com	a	composição	histórica	 também	
deverá	vir	a	integrar	de	alguma	forma	este	
comboio ou, pelo menos, servir de apoio à 
sua operação. 

O processo está ainda pendente do 
estado de conservação em que o material 
se	 encontra.	 Para	 já,	 a	 CP	 iniciou	 a	
deslocação	por	via	ferroviária	da	composição	e	da	9004	
da Régua para Contumil, com o intuito de realizar uma 
inspecção	 nas	 oficinas.	A	 ideia	 só	 seguirá	 por	 diante,	
pelo menos num prazo mais curto, caso a revisão e 
reparação	necessárias	não	sejam	demasiado	onerosas.

Tendo como ponto de partida uma estação bem situada 
como é Aveiro relativamente a ligações de longo curso, 
o	 objectivo	 final	 será	 este	 comboios	 realizar	 viagens	
turísticas	 no	 trajecto	 de	 praticamente	 35	 quilómetros	
entre	Aveiro	e	Sernada	do	Vouga	já	a	partir	do	próximo	
ano.

A composição histórica de via estreita em Vila Real em 2005 © João Cunha
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uQe 2401 aPresenta nova tecnologia

A unidade	2401	foi	deslocada	de	Lisboa	ao	Porto	com	o	objectivo	de	participar	 numa	exposição	
nos dias 20 e 21 de Outubro, promovida pela 

Nomad	 Tech	 –	 joint-venture	 formada	 em	 2013	 pela	
Nomad Digital e pela EMEF.  

Para a viagem, a 2401 contou com a assistência da 
UTE 2290, que a levou a reboque desde Campolide até 
Contumil no dia 19 e regressou nas mesmas condições 
para sul, no dia 23, mas apenas até ao Entroncamento, 
local	de	onde	só	sairá	após	beneficiar	de	uma	revisão	
de	meia	vida	à	semelhança	do	que	já	aconteceu	com	as	
unidades 2402 a 2410.

Apesar das séries 2300 e 2400 estarem homologadas 
para circularem em toda a extensão da Linha do Norte e 
inclusivamente em toda a rede de suburbanos do Porto, 
a	 2401	 encontrava-se	 já	 com	 o	 potencial	 quilométrico	
para revisão esgotado, o que motivou o recurso a esta 
solução.

A exposição decorreu na UMAV – Unidade de 
Manutenção de Alta Velocidade – localizada em 
Contumil e pretendeu dar a conhecer internacionalmente 
o	projecto	de	alteração	dos	módulos	GTO	(Gate	Turn-off	
Thyristor)	dos	motores	de	tracção	pelos	módulos	IGBT	
(Insulated	Gate	Bipolar	Transistor),	realizado	na	2401.

O	projecto	designado	por	Lusogate	começou	a	formar-
se em 2010. Nessa altura a CP questionou a EMEF para 
estudar alternativas mais económicas para a renovação 
dos módulos GTO dos conversores de tracção das 
unidades	 2300,	 que	 se	 aproximavam	 do	 fim	 de	 vida.	
Desde essa altura, CP, EMEF, Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto e Nomad Digital trabalharam 

juntas	na	procura	de	uma	solução	inovadora.

A concepção, montagem e ensaios terminaram ao 
fim	 de	 5	 anos	 em	 2015.	 O	 principal	 desafio	 consistiu	
em	 alterar	 os	 módulos	 GTO	 por	 módulos	 IGBT	 sem	
alterar	 todos	os	restantes	equipamentos	e	software	de	
controlo	existentes	e	sem	qualquer	tipo	de	interferência	
electromagnética.

Os	 mais	 modernos	 módulos	 IGBT	 aplicados	
inicialmente apenas numa das motoras da unidade 
2401 – porque a outra manteve o módulo GTO 
para comparação – têm a grande vantagem de não 
necessitar	de	nova	homologação	na	rede	ferroviária,	ao	
contrário do que é usual quando se mudam as cadeias 
de tracção por completo. O custo é de apenas um terço 
comparativamente às soluções tradicionais.

A operação da 2401 continuou a ser monitorizada 
durante um ano ao serviço dos comboios urbanos 
de Lisboa, completado no passado mês de Março 
recebendo nessa altura a mesma tecnologia na segunda 
motora.	Além	de	provarem	a	sua	fiabilidade,	a	operação	
dos	 módulos	 IGBT	 traduziram-se	 numa	 poupança	
energética de 12,5% comparativamente aos antigos 
módulos GTO em condições idênticas.

A tecnologia será progressivamente aplicada na 
frota	de	UQE	2300	e	2400	em	operação	nos	comboios	
suburbanos de Lisboa

O	consórcio	Nomad	Tech	tem	já	em	vista	a	possibilidade	
de conduzir este tipo de inovação ao nível internacional 
em qualquer material de tracção eléctrica que necessite 
da mudança da cadeia de tracção. 

 UQE 2401 regressa a Lisboa a reboque da UTE 2290 depois da apresentação em 
Contumil, Quintãs em 22 de Outubro de 2016 ©  Ricardo Ferreira
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Assinalou-se no passado dia 5 de outubro o 
centenário	 da	 inauguração	 do	 edifício	 da	
estação	 de	 S.	 Bento.	 O	 caminho-de-ferro	

chegou ao centro do Porto no dia de novembro de 1896. 
Nesse tempo, as instalações eram 
compostas por 2 linhas, situadas 
no	 local	 das	 linhas	1	e	2	 (linha	1	 já	
removida)	e	um	pequeno	edifício	em	
madeira. A história da construção 
do	 edifício	 definitivo,	 projetado	 pelo	
Arquiteto Marques da Silva pode 
ser encontrada em literatura diversa 
e numa síntese realizada por Pedro 
Mêda e Carlos Pinto publicada em 
Dezembro de 2015 na revista da 
APAC	Bastão	Piloto.		

Embora tenha sido decidida e 
iniciada a sua construção durante 
a	 Monarquia,	 foi	 na	 República	 e	
exatamente como ponto alto das 
comemorações do 6º aniversário 
da	 sua	 implantação,	 que	 o	 edifício	
principal da estação seria inaugurado. 

Cem anos passados, este imóvel 
é uma casa de visita da cidade 
continuando a servir o uso para o 
qual	foi	projetado.	Vale	a	pena	transcrever	as	palavras	
visionárias do Diretor da Companhia dos Caminhos-de-
Ferro do Minho e Douro, Eng. Justino Teixeira, onde 
numa comunicação ao Rei, a 22 de novembro de 1905, 
solicitava o apoio da Corte para a concretização integral 

do	projeto,	designadamente	dos	painéis	de	azulejo:

 “Este Conselho, tendo em attenção a importancia 
da estação central do Porto, a sua situação no coração 
da cidade e o esmero architectonico que presidiu ao 

seu delineamento, entendeu que conviria empregar 
interiormente, na ornamentação das paredes do grande 
vestíbulo do edifício de passageiros, um revestimento de 
azulejos artisticos… offereceriam assim um bellíssimo 
aspecto tornando-se o vestibulo uma verdadeira obra de 

arte sem precedentes… Seria porem para desejar 
que se executasse o plano delineado pelo pintor 
Collaço, o que enriqueceria o patrimonio artistico 
do país e da cidade do Porto com uma bella obra, 
única no seu género e que attrahiria ali certamente 
numerosos visitantes”.

Numa	 cerimónia	 oficial	 que	 contou	 com	 a	
presença do Sr. Ministro do Planeamento e das 
Infraestruturas,	 o	Dr.	Pedro	Marques	 e	 de	 vários	
representantes de diversas entidades, sendo 
de	 destacar	 o	 Eng.	 António	 Laranjo,	 Presidente	
da	 Infraestruturas	 de	Portugal	 e	 o	Presidente	 da	
CP,	 o	Eng.	Manuel	Queiró,	 foram	anunciados	 os	
novos	investimentos	para	este	nobre	espaço	e	foi	
desterrada	uma	placa	comemorativa	da	efeméride.	

Situada	no	átrio	da	estação,	na	 face	 interior	da	
parede	 da	 fachada,	 esta	 placa	 soma-se	 a	 tantas	
outras	 que	 assinalam	 diferentes	 momentos	 e	
evocações	da	fantástica	existência	deste	edifício.	

Porto s. Bento – uMa estação 
coM uM ediFício centenário

cP lança aPlicação 
Para  sMartPHones

No	mês	de	Outubro	a	CP	lançou	oficialmente	a	app	CP,	
uma nova aplicação para smartphones disponível de 
forma	gratuita	para	iOS	e	Android.			

A	 aplicação	 permite	 ao	 utilizador	 realizar	 diversas	 tarefas,	
das quais se destacam a aquisição de bilhetes para comboios 
de Longo Curso e percursos complementares em serviços 
Regional ou Interregional e a consulta de horários mesmo em 
modo	offline.

Para	 que	 o	 utilizador	 possa	 usufruir	 de	 todas	 as	
potencialidades	 da	 nova	 aplicação,	 necessita	 de	 efectuar	
registo	no	site	ou,	caso	já	possua	uma	conta,	necessita	apenas	
de	fazer	login,	à	semelhança	do	que	acontece	no	site.



sPotting

Locomotiva 0186 em 
manobras na estação do 
Tua em Setembro de 2016

José Sousa
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O ano de 2016 marcou o regresso da loco-
motiva a vapor ao comboio histórico, mas 
agora abastecida a fuel em vez de carvão. 

Depois da Trainspotter ter estado presente na via-
gem da marcha entre Contumil e Régua, agora esti-
vemos presentes no ‘especial de passageiros’ entre 
Régua e Tua.

Régua, o relógio da estação marcava 14h30m e de-
pois	de	termos	almoçado	uma	bela	de	uma	francesinha	
acompanhada com bom vinho verde da região num dos 
restaurantes	existentes	perto	da	estação,	 foi	altura	de	
irmos	 até	 junto	 da	 composição	 do	 histórico.	 Este	 ano	
o regresso da locomotiva 0186 construída em 1925 à 
tracção do comboio histórico é a grande novidade de-
pois	de	ter	sido	alvo	de	modificações	o	que	impediu	a	
sua circulação desde 2012. Todo o resto da composição 
apresentava	 a	 configuração	 habitual	 com	 a	 presença	
das cinco carruagens históricas.

Já sabíamos à partida que a lotação da composi-
ção estava completa assim de modo a conseguirmos 
um bom lugar que nos permitisse observar da melhor 
maneira a paisagem e o ambiente a bordo do comboio 
optámos por seguirmos para a composição com algum 
tempo de antecedência de modo a ocuparmos os luga-
res existentes no varandim da última carruagem. Vie-
mos	depois	a	descobrir	que	afinal	de	contas	não	havia	a	

necessidade de termos tido tanta pressa para embarcar 
já	que	a	maioria	das	pessoas	só	começaram	a	chegar	
quando	faltava	cerca	de	um	quarto	de	hora	para	o	horá-
rio da saída do comboio.

O	trabalhar	da	locomotiva	a	vapor	foi	despertando	a	
curiosidade de várias pessoas que andavam ali pelas 
redondezas, algumas delas desconheciam por comple-
to a existência deste produto turístico da CP e acabaram 
por	se	dirigir	até	à	plataforma	perguntando	ao	pessoal	
da CP como poderiam comprar bilhete e embarcar na 
viagem.	Um	dos	funcionários	acabou	por	 informar	que	
se deviam deslocar até à bilheteira da estação para ob-
terem	mais	informações,	mas	que	faltava	pouco	para	a	
partida	 do	 comboio.	 Perante	 isto,	 alguns	 fizeram	uma	
correria até à bilheteira, porém pouco depois apare-
ceram calmamente com um ar bastante desanimado, 
o	que	era	natural	pois	a	 lotação	do	comboio	 já	estava	
esgotada. Mesmo com toda a divulgação que o com-
boio histórico tem tido ao longo dos últimos anos nos 
diversos meios de comunicação, ainda continua a ser 
surpresa para alguns a existência do mesmo.

Na	plataforma,	o	grupo	folclórico	que	foi	a	bordo	do	
comboio	já	ia	animando	os	passageiros	que	iam	come-
çando chegar. No exterior da estação os autocarros com 
dezenas de turistas com destino ao histórico iam che-
gando e rapidamente toda a zona envolvente ao com-

coMBoio Histórico

José Sousa Estação do Pinhão 

Viagem no comboio histórico

José Sousa / Pedro André
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boio	ficou	cheia	de	passageiros.	A	maioria	daqueles	que	
iam	 embarcando	 informavam-se	 com	 o	 revisor	 qual	 o	
local	a	carruagem	e	qual	o	lugar	a	ocupar	já	que	era	a	
primeira	vez	iam	fazer	a	viagem	ao	longo	do	rio	Douro.	

Por estranho que pareça os bilhetes para o comboio 
histórico	ao	serem	vendidos	ao	público	 referem	a	car-
ruagem e o lugar a ocupar tal como acontece normal-
mente com os comboios do Longo Curso. Isto tem um 
papel essencial na organização das viagens permitindo 
assim que a CP pelos vários pontos de venda espalha-
dos pelo país consiga coordenar as vendas e disponibi-
lize assim apenas os lugares correspondentes à lotação 
da composição. Como é evidente isto não obrigou a que 
todos os passageiros ocupassem religiosamente o lugar 
do	bilhete	a	eles	destinado,	já	que	durante	a	viagem	é	
normal	que	quem	viaja	se	levante	e	percorra	as	várias	
carruagens tirando desse modo o melhor proveito desta 
viagem	 fantástica.	Claro	 que	 há	 também	aqueles	 que	
prefiram	viagens	mais	 calmas	e	 façam	 todo	o	 trajecto	
sentado, e para esses que nunca tenham andado no 
histórico	fica	o	conselho	de	ao	embarcarem	escolherem	
desde	logo	um	lugar	do	lado	do	rio,	ou	seja	um	lugar	do	
lado	do	edifício	da	estação.	

Ao	aproximar	da	hora	o	chefe	de	estação	 foi	anun-
ciando	pelo	altifalante,	para	que	os	passageiros	come-
çassem a ocupar os seus lugares que a partida estava 

para breve. Íamos sair um pouco atrasados, tudo porque 
o Inter Regional Nº867 proveniente de Porto Campanhã 
e com destino ao Pocinho chegou a esta estação com 
algum atraso e sendo a última ligação existente desde a 
cidade do Porto até ao comboio histórico é normal que 
trouxesse ainda mais alguns passageiros para embar-
carem a caminho do Tua. Por outro lado e seguindo o 
horário estabelecido o vapor circula atrás deste IR até 
à estação do Tua, logo havia a necessidade de permitir 
que	o	Camello	criasse	a	distância	necessária	para	que	
a	circulação	se	fizesse	em	plenas	condições	de	segu-
rança.

Passavam	10	minutos	da	tabela,	quando	o	chefe	de	
estação	finalmente	deu	partida	ao	20811,	o	histórico	da	
Régua para o Tua. Se o comboio estava completamente 
lotado,	a	plataforma	também	tinha	algumas	pessoas	a	
despedirem	 se	 e	 a	 registarem	em	 fotografia	 a	 partida	
do comboio com a 0186 a dar o primeiro espectáculo 
do dia. Algumas  dessas pessoas eram as mesmas que 
não tendo conseguido bilhete para a viagem, limitaram-
-se	a	ver	o	comboio	afastar-se	da	estação	com	alguma	
tristeza presente nos seus rostos.

O	ambiente	a	bordo	era	já	de	alegria	e	a	passagem	
pela	 ponte	 junto	 da	 foz	 do	 rio	Corgo	 trouxe	 nos	 o	 rio	
Douro para companhia e todos os olhares se voltaram 
para	 lá.	Com	a	passagem	pela	Bifurcação	do	Corgo	o	

comboio	 começou	 a	 ganhar	 ritmo	 e	 já	 eram	
vários os passageiros que percorriam as vá-
rias corrediças e vinham até ao varandim onde 
estávamos colocados para observar a paisa-
gem	e	tirar	as	fotografias	da	praxe.	O	sorriso	
patente na cara de quem nos acompanhava 
nesta viagem era sinónimo de uma alegria 
imensa por poder estar presente neste pas-
seio	fantástico.

A	passagem	pelo	túnel	de	Bagaúste	foi	uma	
autêntica surpresa para aqueles que eram 
novatos nestas andanças com a escuridão a 
inundar a composição onde a iluminação não 
era abundante, mas era assim que aconte-
cia quando os comboios a vapor eram o úni-
co	meio	de	 transporte	 ferroviário	na	 linha	do	

Já em marcha na saída da Régua

Preparados para a partida Estação da Régua já ficou para trás ...
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Douro. Por esta altura após a passagem pela zona da 
barragem	de	Bagaúste	foi	altura	de	começarem	a	distri-
buir	a	primeira	oferenda.	Uma	garrafa	de	água	que	tanto	
jeito	deu	para	aqueles	que	estavam	desprevenidos	com	
tempo	de	calor	que	se	fazia	sentir,	porque	a	temperatu-
ra	estava	bastante	alta,	mesmo	estando	nós	no	final	de	
Setembro. 

O rio Douro era o nosso companheiro desde o iní-
cio	da	jornada	e	corria	calmante	ao	lado	da	linha	já	que	
as	barragens	construídas	na	sua	bacia	fizeram	acalmar	
aquele que era dos rios mais selvagens de Portugal e 
que	tantas	dificuldades	causou	durante	a	construção	da	
linha	ferroviária.	Nunca	é	demais	relembrar	que	o	per-
curso da linha que separa a estação da Régua e do Tua 
está todo implementado na margem direita do rio e os 
acessos rodoviários existentes entre estas duas estação 
são raros tirando a excepções de Ferrão e Covelinhas o 
que	faz	com	que	raramente	se	encontrem	aglomerados	
populacionais. 

Altura	de	passarmos	por	mais	um	túnel,	desta	feita	o	
Túnel da Pedra Caldeira que nos avisava que estáva-
mos a chegar até às Covelinhas, e perante as curvas e 
contra curvas da linha era possível assistirmos à apro-
ximação da “estação” que estava cada vez mais perto. 
O	comboio	 foi	perdendo	velocidade,	até	que	se	 imobi-
lizou	 totalmente	 junto	do	chefe	de	 “estação”	que	esta-
va	colocado	na	plataforma	oposta	ao	edifício	de	passa-
geiros. Covelinhas outrora era estação, mas depois do 
levantamento parcial da linha desviada, não passa nos 
dias	 de	 hoje	 de	 um	apeadeiro	 com	um	pequeno	 des-
vio.	Covelinhas	 foi	guarnecida	propositadamente,	para	
permitir que o cantão que separava o comboio histórico 
do	IR	867	que	circulava	à	nossa	frente	fosse	reduzido.	
Não deixou de ser também pitoresco a presença de um 
chefe	da	estação	numa	viagem	“histórica”	como	esta.	A	
paragem acabou por nem demorar um minuto e após a 
necessária burocracia dos modelos assinados tal como 
mandam	os	regulamentos	do	cantonamento	telefónico,	
a	ordem	de	partida	foi	dada	e	a	marcha	foi	retomada.

Se	até	aqui	a	velocidade	 foi	constante,	para	a	 fren-
te	o	cenário	era	completamente	diferente	já	que	vários	

afrouxamentos	 foram	aparecendo	 com	as	 velocidades	
permitidas a variarem entre os 10km/h e 30km/h. Estes 
afrouxamentos	eram	todos	eles	devido	a	derrocadas	de	
taludes	já	que	a	linha	aqui	passa	num	curto	espaço	de	
terreno entre as encostas escarpadas e o rio e qualquer 
pequeno	 deslize	 de	 terra	 faz	 com	 que	 terra	 e	 pedras	
acabem	por	 cair	 directamente	 sobre	 a	 via-férrea.	Nos	
últimos	anos	muito	tem	sido	feito	para	evitar	derrocadas	
tendo sido colocados largas extensões de redes de su-
porte e sido instalados sistemas de avisos de queda de 
pedras.

Do	 lado	 do	 rio	 as	 janelas	 das	 carruagens	 iam	qua-
se todas ocupadas por todos aqueles que observavam 
maravilhados a paisagem existente, em locais onde o 
rio	“rasgou”	por	completo	as	montanhas	alojando	se	no	
vale. Nas encostas os decalques vinhateiros onde estão 
implantadas	as	vinhas	de	onde	sai	o	mundialmente	fa-
moso vinho do Porto são um dos ex libris desta região e 
um ponto de visita obrigatório em termos de turismo, e 
não raras as vezes as empresas aproveitam habitações 
para publicitar as marcas e as casas agrícolas perante 
os passageiros do comboio histórico, mas também de 
quem navega no rio.

Quem estava menos atento ou ia do lado do rio nem 
deu pela passagem por Gouvinhas, Ferrão onde encon-
trámos um spotter a registar a passagem do histórico ou 
ainda pelo antigo apeadeiro de Chanceleiros. O balanço 
das	carruagens	rebocadas	pela	“vaporosa”	confundia	se	

Perto da localidade das Covelinhas

Passagem por um dos túneis existentes

Perto do quilómetro 114
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com a animação que grassava ao 
longo da composição com o rancho 
folclórico	a	dar	um	verdadeiro	espec-
táculo percorrendo todas as carrua-
gens	e	fazendo	a	delícia	dos	passa-
geiros que acompanhavam grande 
parte das músicas com aplausos. 
A estação do Pinhão aproximava 
se rapidamente onde iríamos ter a 
primeira paragem “comercial” para 
abastecimento da locomotiva e um 
cruzamento com o comboio prove-
niente do Pocinho. 

Depois de passarmos a ponte so-
bre o rio Pinhão, chegámos então 
à estação ainda com os mesmos 
10 minutos de atraso que tínhamos 
quando saímos da estação da Ré-
gua. Uma imensidão de gente en-
contrava-se	nas	plataformas,	a	esmagadora	maioria	das	
pessoas eram turistas à espera do Inter-regional Nº876 
(Pocinho – Régua). Assim que o comboio parou, prati-
camente	todos	os	passageiros	desembarcaram	e	foram	
fazer	o	ritual	do	costume:	tirar	selfies	junto	do	comboio	
e	 fotografar	o	abastecimento	de	água.	Os	 turistas	que	
esperavam pelo comboio para o Porto, estavam comple-
tamente maravilhados com a composição do histórico 
e	rapidamente	tiraram	as	fotografias	possíveis	com	re-

curso aos populares smartphones, até que deu entrada 
na estação o IR 876 composto por duas unidades da 
série 592.2. O movimento de passageiros no Douro é 
algo de abismal, e só vendo as centenas de passageiros 
existentes	no	Pinhão	é	que	se	compreende	a	dificulda-
de da CP em conseguir colocar material circulante na 
linha	para	dar	transporte	a	fluxos	que	nem	sempre	são	
constantes. 

Com a conclusão do abastecimento de água e da 
normal	lubrificação,	os	passageiros	do	comboio	históri-
co	foram	retomando	os	lugares	não	sem	antes	os	avisos	
de embarque terem sido dados com alguma insistência. 
Foi complicado lidar com a enorme curiosidade de quem 
viajava	no	histórico	pela	primeira	vez	e	estava	completa-
mente maravilhado com tudo o que os rodeia. A estação 
do	Pinhão	com	os	seus	azulejos,	e	com	a	vocação	que	
tem para o turismo atraiu vários passageiros que tarda-
vam um pouco a voltar até ao comboio, mas ainda as-
sim é com os mesmos 10 minutos de atraso que saímos 
da estação do Pinhão. Tal como na Régua eram várias 
as	pessoas	a	despedirem-se	do	comboio,	umas	já	ha-
bituadas a este espectáculo da passagem do comboio 
a	vapor	que	 já	é	normal	nesta	altura	do,	outros	ainda	
surpreendidos por tão “anormal” composição a circular 

Abastecimento e lubrificação no Pinhão

Plataforma da estação do Pinhão

Barragem do Tua
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em pleno século XXI. 

A animação musical 
dentro do comboio não 
parava e os passageiros 
estavam cada vez mais 
divertidos e iam se tro-
cando opiniões sobre a 
viagem quando chegou 
a vez de servirem um 
cálice de Vinho do Porto 
para dar a provar o néc-
tar dos deuses da região. 
Pelo Douro eram várias 
as embarcações turís-
ticas que viam a subir e 
a descer o rio, desde os 
grandes navios de cruzei-
ro, iates, pequenos bar-
cos e algumas réplicas 
dos barcos rebelos. Entre 
os navios e os respec-
tivos passageiros e a composição do histórico com os 
seus	viajantes	trocavam	se	saudações	amistosas,	com	
os silvos da vaporosa e os apitos dos navios a ecoar 
pelo vale do Douro. Por aquela altura os passageiros do 
histórico	ocupavam	quase	por	completo	as	janelas	aber-
tas	que	permitiam	uma	visualização	quase	perfeita	do	rio	
e	da	paisagem	existente.	É	esta	conjugação	perfeita	que	
tem atraído ao longo dos anos milhares e milhares de 
passageiros para o histórico tornando se este um caso 
de	turismo	ferroviário	pleno	de	sucesso	e	que	tem	vindo	
a	ser	cada	vez	mais	rentabilizado	com	o	aumento	da	fre-
quência das viagens. 

Rumo	ao	Tua,	fomos	passando	por	mais	alguma	para-
gens desactivadas como Cotas, Castedo e São Mame-
de do Tua e na passagem sobre a ponte do Rio Tua o 
mamarracho do paredão da barragem que prende o rio 

Tua destacou se na paisagem num aspecto claramente 
negativo tendo em conta o que era possível descortinar 
há	uns	anos	atrás	onde	o	vale	do	Tua	junto	da	sua	foz	
era um cenário maravilhoso. Aquela barreira de betão 
afundou	a	linha	do	Tua	nos	primeiros	quilómetros,	mas	
pelo que se vai lendo a barragem poderá trazer um novo 
tipo de desenvolvimento turístico para esta região. Che-
gamos à estação do Tua com os exactos 10 minutos 
com que tínhamos saído da Régua o que demonstrou a 
fiabilidade	da	locomotiva	que	manteve	durante	a	viagem	
um ritmo constante.

Aqui,	mal	a	composição	parou	a	locomotiva	foi	desen-
gatada	e	seguiu	até	à	placa	de	 inversão	para	efectuar	
a	manobra.	 Infelizmente	este	 é	 um	espectáculo	 que	a	
maior	parte	dos	viajantes	não	conseguiu	assistir,	já	que	
a	placa	está	algo	afastada	da	estação	e	 foram	poucos	

os passageiros a deslocarem se 
até	lá,	embora	fosse	possível	de	
o	 fazer	 através	 das	 duas	 estra-
das existentes. Seria uma possi-
bilidade a manobra ser algo mais 
demorada e servir para compor 
o espectáculo do comboio histó-
rico, mas o tempo por vezes não 
abunda e há horários a cumprir. 
Actualmente e tal como aconte-
ce na estação da Régua a placa 
está automatizada, sendo que o 
processo de rotação de 180o de-
mora cerca de 4 minutos.

Terminada a inversão, a 0186 
rumou em direcção à tomada de 
água onde voltou a reabastecer, 
tendo	colocado	liquido	suficiente	
para o resto da viagem e onde 

Placa de inversão no Tua

Preparação para o regresso À Régua
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foi	alvo	de	mais	uma	inspecção	em	termos	de	lubrifica-
ção.	Há	que	louvar	todo	o	profissionalismo	colocado	em	
acção pelo pessoal responsável da locomotiva histórica 
que	 trata	da	mesma	pormenorizadamente.	Por	fim	se-
guiu até ao extremo oposto da composição engatando 
nas	carruagens	e	foi	com	5	minutos	de	atraso	que	sa-
ímos da estação do Tua depois de alguma insistência 
para que todos subissem a bordo.

A	 viagem	 de	 volta	 foi	 similar	 à	 viagem	
de	 ida	e	destacou-se	o	 facto	de	 terem	sido	
distribuídas mais duas recordações: um sa-
quinho com os característicos rebuçados da 
Régua e um pequeno livro sobre o comboio 
histórico, onde é descrita a história da linha, 
do comboio e da paisagem. Temos ainda de 
destacar a paragem no Pinhão, onde mais 
uma vez, eram às dezenas os passageiros 
nas	plataformas,	que	esperavam	pelo	Inter-
-regional	Nº	873	(Régua	–	Pocinho),	que	foi	
realizado	 pela	 locomotiva	 1415	 juntamente	
com	3	carruagens	Corail’s	e	1	 furgão-gera-
dor. É sempre motivo de interesse assistir ao 
“regresso” das 1400s com carruagens até 
à linha do Douro. A saída da estação do Pi-
nhão	já	se	deu	dentro	do	horário	tal	como	a	

chegada à Régua.

Aqui os passageiros saíram, tira-
ram	as	últimas	fotografias	com	alguns	
a dirigirem se para os autocarros e 
outros	 a	 irem	 até	 à	 plataforma	 para	
apanharem o comboio com destino 
ao Porto. Mais uma vez a estação 
da Régua encheu se de passageiros 
com	a	plataforma	completamente	lo-
tada. Entretanto a locomotiva voltou 
a manobrar até ao extremo oposto 
da	 carruagens	 e	 fez	 a	 “viagem”	 até	
ao telheiro onde guardou a compo-
sição	 e	 onde	 foi	 desligada	 ficando	
a descansar até à próxima viagem. 

Para quem chegou andar no his-
tórico no tempo do carvão, nota uma 

grande	diferença:	é	que	agora,	tanto	as	roupas	como	os	
equipamentos	 fotográficos,	 não	 sofrem	com	as	 cinzas	
do carvão... e com isso a electrónica agradece.

Cruzamento no Pinhão

No regresso outra “enchente” no Pinhão

Chegada à Régua

A manobrar para ir resguardar a composição
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Jornadas  euroPeias 
do PatriMónio 2016

O	Museu	Nacional	Ferroviário	reforçou	este	ano	o	seu	pa-
pel	de	farol	do	sistema	ferroviário	nacional	no	que	à	celebra-
ção das Jornadas Europeias do Património diz respeito.

Este ano, a instituição promoveu uma viagem a bordo do 
comboio Presidencial para alunos do 8º ano e respetivas en-
tregas de prémios de mérito escolar. A viagem aconteceu no 
dia 23 de Setembro e acabou por permitir a colocação em 
Lisboa	da	mais	ilustre	composição	ferroviária	portuguesa	em	
estado de marcha.

Comboio Presidencial, uma imagem de marca do Museu Nacional Ferroviário

João Cunha

As Jornadas Europeias do 
Património voltaram a 
ser assinaladas com múl-

tiplos eventos no nosso país. Quer 
através da minha iniciativa individu-
al quer em representação da secção 
de Preservação Ferroviária da APAC 
tive a oportunidade de acompanhar 
dois dos programas mais significa-
tivos destas jornadas, nos dias 24 e 
25 de Setembro.
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Entre várias iniciativas e concursos que permitiram 
o acesso a este exclusivo evento, calhou-me a opor-
tunidade	 de	 fazer	 a	 viagem	de	 regresso	 ao	Entron-
camento no dia 24 por ter participado na angariação 
de	fundos	para	o	transporte	do	locotractor	Drewry,	de	
que demos conta nas páginas de edições passadas 
da Trainspotter. Não estando minimamente à espera 
de semelhante recompensa pela contribuição, este 
gesto do Museu Nacional Ferroviário é certamente 
moralizador	para	futuras	campanhas	semelhantes.

A operação deste charmoso comboio trouxe a 
Santa Apolónia muitos curiosos para observar a com-
posição Presidencial, estacionada na linha número 5 
e pronta para sair às 10:30 de Sábado, dia 24 de Se-
tembro.

O Museu Nacional Ferroviário emitiu bilhetes es-
peciais	para	ocasião	e,	após	check-in	na	plataforma,	
foi	possível	aceder	ao	interior	e	passear	por	todos	os	
veículos	–	furgão	incluído	–	ainda	antes	da	partida.

Acabei por decidir que para mim a viagem das Jor-
nadas do Património estava mesmo a pedir a carrua-
gem dos ministros – e assim, com mais dois amigos 
a bordo, instalámo-nos nos luxuosos compartimentos 
desta composição.

O comboio saiu de Lisboa e chegou ao Entron-
camento	perfeitamente	à	 tabela,	 rebocado	pela	bela	
locomotiva	1424	no	 seu	 traje	de	gala	 típico	do	 final	
dos anos 60. O roncar tão típico destas locomotivas 
inglesas emprestou sons e cheiros a uma experiên-
cia	a	bordo	já	de	si	singular.	O	conforto	a	bordo	é	de	
facto	notável	e	o	restauro	impecável	permitiu	a	todos	
os passageiros recuarem décadas para quando este 
comboio	 estava,	 efetivamente,	 ao	 serviço	 dos	 che-
fes	de	Estado.	A	bordo	foi	ainda	servido	um	doce	de	

pastelaria	tradicional,	autêntica	cereja	
no topo do bolo da organização deste 
evento.

As cerca de 80 pessoas desembar-
caram no Entroncamento depois de 
1h45 de marcha suave pela linha do 
Norte, a 70 km/h. O grupo teve depois 
à sua disposição duas sessões distin-
tas para visita guiada ao Museu. Uns 
optaram	 por	 fazer	 a	 visita	 das	 13:00	
enquanto que outros se guardaram 
para as 15:00.

Eu	 aproveitei	 para	 fazer	 a	 visita	
logo após a chegada ao Entronca-
mento. O museu não é novidade mas 
é precisamente quando deixa de ser 
novidade que me apercebo do quão 
bem se está por lá. Os espaços são 
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No Barreiro, entre património desativado e museologia viva

efetivamente	 agradáveis	 mesmo	 existindo	 margem	
para melhorarem – por exemplo, quando algumas das 
árvores estiverem maiores. E em abono da verdade o 
Museu	dá-nos	 já	uma	fotografia	bastante	abrangente	
sobretudo	dos	primeiros	100	anos	de	caminhos	de	fer-
ro em Portugal – o que é algo que, naturalmente, sabe 
muito bem a qualquer pessoa com interesse na indús-
tria	e	nos	caminhos	de	ferro	em	particular.

Houve tempo para experimentar os quadriciclos e 
voltar a ser uma criança de 10 anos a sorrir enquanto 
se puxa pelo veículo em direção à outra extremidade 
do circuito. Aqui está um motivo de interesse que só 
por si dá vontade de voltar – e não deixa de ser uma 
forma	bastante	interessante	de	fazer	exercício	físico.

Todo o Museu estava mobilizado para receber os 
muitos	visitantes	durante	toda	a	jornada,	com	numero-
sas visitas guiadas a ocorrerem por vezes espaçadas 
por	 escassos	 metros.	 De	 facto,	 uma	 boa	 promoção	
aliada a uma data especial consegue atrair muita gen-
te	a	um	dos	melhores	museus	ferroviários	da	Europa.

É	justo	portanto	dizer	que	o	nosso	Museu	Ferroviá-
rio	esteve	perfeitamente	à	altura	do	momento.

A 25 de Setembro, Domingo, o plano era totalmente 
diferente	no	Barreiro.	A	Associação	Barreiro	Património,	
Memória	 e	 Futuro,	 em	 conjunto	 com	 a	APAC,	APAI	 e	
EMEF,	organizou	mais	um	passeio	pelo	complexo	ferro-
viário	do	Barreiro,	em	tempos	uma	das	localizações	fer-
roviárias	chave	do	nosso	país	e	hoje	a	braços	com	uma	
difícil	ressaca	pós-desativação	do	Longo	Curso.

A	participação	foi	bastante	grande	este	ano	e	o	pas-
seio	 foi	 apresentado	 junto	 à	 entrada	 das	 oficinas	 da	
EMEF,	na	majestosa	fachada	do	que	chegou	a	ser	a	es-
tação	ferroviária	do	Barreiro.	Entrámos	depois	nas	ofici-
nas	onde	fomos	sempre	muito	bem	acompanhados	pelo	
Eng. Chambel da EMEF, tão bom guia como promotor do 
trabalho	que	se	realiza	nestas	imensas	oficinas.

É	certo	que	hoje	a	atividade	não	é	comparável	ao	que	
era	mas	as	oficinas	do	Barreiro	parecem	ter	encontrado	
um novo equilíbrio entre alguns trabalhos tradicionais, 
fundamentalmente	 associados	 à	manutenção	 de	 loco-
motivas diesel, quer em apoio a material de outras li-
nhas, como a linha de Cascais.

Todos	pudemos	visitar	as	várias	secções	da	oficina	
sendo acompanhados pela explicação não apenas do 
trabalho que é ali realizado mas de toda a tecnologia 
que está por trás dele. Assim, os participantes tomaram 
contacto com os principais componentes e respetivas 
funções	das	locomotivas	diesel	ali	mantidas	ou	dos	equi-
pamentos de ar condicionado das unidades elétricas ao 
serviço da linha de Cascais.
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Visitámos também a antiga Manutenção Sul, enorme 
nave	oficinal	hoje	em	dia	desativada	e	onde	estão	guarda-
das algumas locomotivas diesel à espera de melhores dias 
– que talvez nunca cheguem. Entre elas, a bela 1505 que 
tem a particularidade de pertencer à EMEF e não à CP.

Depois	da	oficina	seguiu-se	a	visita	à	rotunda	de	 loco-
motivas,	hoje	completamente	ao	abandono	e	gritando	por	
salvaguarda	e	redinamização.	Eis	um	dos	objetivos	que	a	
APAC presentemente persegue.

A	visita	acabou	na	antiga	estação	ferro-fluvial,	 também	
ela	já	desativada	e	hoje	em	dia	já	mostrando	sinais	de	gran-
de degradação. Alguns despediram-se aqui do restante gru-
po, outros encaminharam-se para os carros a caminho do 
Lavradio	enquanto	outros	fizeram	esse	passeio	de	comboio.

O	 almoço	 foi	 (muito)	 bem	 servido	 no	 espaço	 L	 gerido	
pelas associações locais, contíguo à estação do Lavradio 
e instalado no antigo cais de mercadorias. Um saboroso 
menu	 deixou	 olhares	 de	 evidente	 satisfação	 e	 antecedeu	
o	café,	servido	na	estação	do	Lavradio	e	acompanhado	por	
fados	ferroviários.	Todo	um	programa	ferroviário	e	cultural	
muito bem conseguido.

Por	fim,	novamente	no	espaço	L,	um	colóquio	encerrou	
o dia subordinado ao tema da preservação do património 
ferroviário	do	Barreiro.	Tive	oportunidade	de,	em	nome	da	
APAC,	apresentar	a	visão	estratégica	que	defendemos	para	
o Complexo, na presença não apenas dos nossos convivas 
de	todo	o	dia	mas	também	do	presidente	da	Câmara	Mu-
nicipal	 do	Barreiro	e	da	nova	diretora	do	Museu	Nacional	
Ferroviário.

Além da apresentação da APAC, também APAI e Asso-
ciação	Barreiro	Património	Memória	e	Futuro	asseguraram	
apresentações	subordinadas	ao	mesmo	tema	e	cujas	abor-
dagens comuns não deixaram de realçar um certo consenso 
que se vai instalando quer relativamente à urgência da pre-
servação quer quanto às possibilidades de dinamização e reutilização 
de	muitos	dos	edifícios.

Antes de uma apaixonada sessão de debate subordinado ao mes-
mo	tema,	o	presidente	da	câmara	fez	questão	de	sumarizar	alguns	dos	
pontos	que	considera	mais	pertinentes,	assegurando	que	para	a	Câ-
mara	é	fundamental	a	salvaguarda	daquele	património	e	que	está	por	

isso excluí-
da qualquer 
hipótese de 
in tervenção 
urbanística que possa determinar a sua demolição.

No	geral	este	foi	mais	um	evento	de	grande	importância	
e	bem	organizado	que	mostrou	a	importância	das	associa-
ções e da sociedade civil em geral na intervenção sobre 
os temas do Património que as Jornadas Europeias anual-
mente tentam sublinhar.



.
O Presidencial descreve a apertada 
curva junto a Ortiga na Linha da 
Beira Baixa, Maio de 2014

Ricardo Quinas

sPotting
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Era	o	dia	 forte	na	Beira	Alta	ou,	por	outras	pala-
vras,	Sábado.	O	dia	 semana	com	mais	 tráfego	

e diversidade na grande ligação a Espanha, antes da 
liberalização,	da	crise	económica	e	da	uniformização	do	
material elétrico.

É	certo	que	o	diesel	 já	havia	desaparecido	dez	an-
tes – sobravam alguns comboios de mercadorias a Man-
gualde, não raras vezes apelando a triplas de locomo-
tivas 1400s. Nos passageiros, as UTE 2000 e depois 
delas as UTE 2100 e 2200 haviam deixado lugar ao mo-
nopólio das 2240, que pelo caminho dizimaram também 
os	regionais	com	carruagens	Sorefame.

Mas	…	ah,	a	Beira	Alta	exercia	uma	grande	atração.	
Como aquele quadro que nos puxa para o Museu do 
Prado uma e outra vez, sempre em busca de mais um 
pormenor, de distinguir mais uma pigmentação ou sim-
plesmente de rever aquela paleta de cores que nos se-
duz	agora	e	no	futuro.

Lembro-me vagamente de passar pela estação da 
Guarda	em	anos	anteriores.	Com	o	velho	edifício,	com	
os	cais	em	evolução	e	multiplicação,	com	o	fim	do	auto-
-expresso e depois a nova estação. Lembro-me de sair 
no Intercidades, almoçar e depois esperar que a loco-

motiva do Interregional para Vilar, que seguia 2 horas 
atrás do Intercidades, manobrasse o porta-automóveis 
antes	de	rumar	à	fronteira.	E	lembro-me	de	decorar	os	
horários da linha.

Havia ali nomes que me despertavam sensações úni-
cas, mesmo que eventualmente nunca as tivesse vivi-
do.	Das	matas	do	Buçaco	à	incontornável	Santa	Comba	
Dão,	 feita	 célebre	por	um	ditador	de	mentes	curtas	 (e	
que maior tragédia há do que essa). Gouveia, Fornos 
de	Algodres	e	depois	Celorico	da	Beira…	para	não	falar	
de Vila Franca das Naves, no planalto serrano e longe 
das grandes vias rodoviárias. Percorrer estas estações 
era alcançar o inóspito, o elevado, à conquista do centro 
da península Ibérica e da meseta espanhola. Quando 
se passa o rio Côa e se entra nas duras gargantas da 
ascensão	a	Freineda	(que	local!)	para	atingir	Vilar	For-
moso, temos a sensação de estarmos rapidamente a 
conquistar outro planeta.

A	Beira	Alta,	da	Pampilhosa	a	Vilar,	é	um	imenso	ál-
bum de cores, de sensações, de cheiros, de ruídos e de 
tormentas. E de conexão connosco mesmos.

Coincidia que o Sábado era também o dia mais inte-
ressante.	Além	do	tráfego	regional	e	Intercidades,	mais	

Onde Os pássarOs e O 
tempO fazem ninhO!

Beira Alta, antigo e novo traçado, na Trajinha
João Cunha
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ou menos regular não importa o dia da semana, ao Sá-
bado	concentravam-se	os	maiores	 tráfegos	 internacio-
nais	da	altura,	numa	fase	onde	a	CP	ainda	encaminhava	
bastantes	comboios	por	Valencia	de	Alcantara	e	Bada-
joz,	mas	em	que	a	fina	flor	já	se	reservava	aos	passeios	
eletrificados	das	margens	do	Mondego	e	do	Dão.

Várias indústrias nacionais disponibilizavam a carga 
para exportação à 6ª à tarde. De 6ª para Sábado, do 
papel	de	Alfarelos	às	bobines	da	Autoeuropa,	passan-
do	pelos	químicos	de	Estarreja	ou	Praias,	a	triagem	da	
Pampilhosa	ia	fervendo	antes	das	trocas	com	Espanha	
– que do seu lado promovia um ballet semelhante, em 
direção a Fuentes de Oñoro.

Além de algumas das cargas mais interessantes nas 
linhas portuguesas, o Sábado tinha outra singularidade. 
Se durante a semana algumas das unidades múltiplas 
andavam	especialmente	requisitadas	para	tráfegos	tão	
regulares e pesados como os comboios-bloco de cimen-
tou	ou	Petcoke,	ao	fim	de	semana	a	Beira	Alta	 já	não	
precisava de se contentar só com as unidades simples 
de	locomotivas	5600	e	podia	reforçar	a	carga	alocando	
as	múltiplas	de	2550	e	2600.	Um	festim!

Antes da mudança para o horário de Inverno o Sol 
põe-se	mais	tarde,	quanto	baste	para	permitir	desfrutar	
de	alguns	movimentos	ferroviários	em	fim	de	dia,	alguns	
deles	 já	 só	 revisitáveis	 no	 final	 de	Março	 do	 ano	 se-
guinte. Foi assim num Sábado de Outubro de 2007, há 

quase 10 anos. Madrugá-
mos,	 pois	 claro.	 O	 objetivo	
não podia estar mais bem 
tipificado:	irmos	ao	aterro	de	
Abrunhosa-a-Velha	 fotogra-
far	 o	 primeiro	 Intercidades	
para Lisboa, que por ali pas-
sava por volta das 08:00.

Estes planos são interes-
santes numa região como a 
Beira	Alta	pois	a	região	tem	
muito	mais	para	oferecer	do	
que “apenas” a sua linha 
principal. Percorrer a A25 de 
madrugada, enquanto o Sol 
ao longe começa a iluminar 
os blocos graníticos, enve-
redar pela sinuosa e estreita 

estrada montes abaixo até que, ao virar de mais uma 
curva apertada, a pequena povoação de Abrunhosa se 
nos	oferece	à	vista.	O	apeadeiro	desta	povoação	é,	cer-
tamente, um dos pontos mais singulares desta linha.

O Sol ainda está baixo, tão baixo que a linha ain-
da está na penumbra quando chegamos à Ermida da 
Senhora dos Verdes, património religioso datado do sé-
culo	XVI	e	que	hoje	em	dia	contempla	a	passagem	da	
linha	da	Beira	Alta,	a	uma	cota	30	metros	mais	eleva-
da,	 ali	 a	meros	 150	metros	 de	 distância.	A	 passagem	
neste	maciço	rochoso	 faz-se	por	um	aterro	monumen-
tal, precisamente num dos pontos mais terríveis que as 
naus	 ferroviárias	 têm	de	atravessar.	A	 rampa	Gouveia	
– Contenças é inclemente. É rugosa, inclinada, por en-
tre aterros imponentes como os da Abrunhosa, túneis e 
cortes impetuosos no granito. Dobra-se mais do que as 
enguias e em certos pontos esconde-se do Sol até nos 
mais quentes dias do Verão.

É neste quadro tão especial que decidimos então 
aguardar o primeiro comboio do nosso plano. O Sud 
Expresso	 já	por	aqui	 tinha	passado	há	uma	hora,	ain-
da sem luz. Os primeiros raios de Sol incidem sobre a 
linha.	Nós	estamos	junto	à	pequena	igreja	da	Ermida	–	o	
comboio	passa	em	contra-luz	pelo	que	preferimos	uma	
fotografia	de	perfil,	 com	a	 lateral	 toda	 iluminada	pelos	
primeiros raios de Sol.

O silêncio só é interrompido pelo murmúrio do 
vento sibilando nas árvores desta pequena cova per-
dida	no	meio	das	serras.	E,	ao	fundo,	os	cães	de	uma	
pequena herdade de pastoreio. São 08:00 da manhã 
e o comboio não tardará. Ao longe começa-se a ou-
vir um ruído de inquietação. Sabemos que deve ser 
o comboio mas ao mesmo tempo não conseguimos 
desfazer	 as	 dúvidas.	 Sentimos	 apenas	 o	 abafado	
som de algo pesado a mover-se entre as montanhas, 
ainda	longe.	Depois	do	túnel	da	Abrunhosa	tudo	fica	
mais claro. O agudo ruído dos redutores das locomo-
tivas 2600 deixam-se ouvir e tiram-se as dúvidas – é 

 IC510 passando na Abrunhosa

Apeadeiro de Abrunhosa
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o Intercidades 510 de Guarda para Lisboa.
Às	08:05,	com	frondosos	raios	de	luz	solar,	observa-

mos uma incomparável locomotiva 2600 a passar pelo 
aterro	da	subestação,	esconder-se	depois	no	desfiladei-
ro	 rochoso	 e	 finalmente	 exibir-se	 no	 aterro	 da	 Ermida	
da Senhora dos Verdes, grandioso e glorioso. As car-
ruagens	Corail,	magnífico	design	industrial	e	ferroviário,	
brilham	no	seu	traje	inox	engalanado	com	a	consistente	
faixa	verde	do	início	dos	anos	2000.	Hoje,	em	vez	das	
quatro	habituais,	uma	carruagem	de	1ª	classe	vem	refor-
çar	o	conjunto	habitualmente	composto	por	uma	1ª+Bar	
e	três	de	2ª	classe.	A	passagem	é	tão	fugaz	como	sem-
pre, mesmo a 90 km/h. O comboio sobe a dura escala-
da	para	as	Contenças.	Avistamo-lo	uma	última	vez,	 já	
bastante	mais	elevado,	uns	metros	à	frente.	E	depois,	o	
silêncio. A curva à direita incorpora o comboio num con-
traforte	para	 lá	do	que	avistamos	e	a	 inquietude	cessa	
tão depressa como se tinha apresentado.

Tempo de olhar para os ecrãs das máquinas. A som-
bra	 era	 ainda	 importante	 nos	 campos	 à	 nossa	 frente.	
Possivelmente, para aproveitar em pleno a imagem, ha-
veria que restringir o plano em casa, deixando apresen-
tável	só	a	imagem	do	comboio	desfilando	com	elegância	
nos	carris	da	Beira	Alta,	com	as	quentes	cores	do	Sol	
matinal.

Não	há	tempo	a	perder.	O	maior	objetivo	da	manhã	
estaria iminente. Aliás, até deveria ter passado antes do 
Intercidades. Teria sido uma pena, mas quando progra-
mámos o dia decidimos arriscar no atraso do 75341 para 
Fuentes. E ganhámos a aposta. Como era habitual aos 
Sábados, o comboio estava atrasado e isso ia permitir-
-nos	fazer	exatamente	o	que	queríamos.

Ainda	antes	de	existir	alguma	informação	online	que	
permitisse	acompanhar	os	comboios,	como	hoje	em	dia	
existe,	tínhamos	de	confiar	na	sorte	e	em	alguns	infor-
madores que podiam ou não estar disponíveis – certa-

mente pouco provável a um Sábado de manhã, diga-se. 
Subimos o monte e colocamo-nos na entrada do imenso 
aterro, ali precisamente onde o comboio se insere nas 
rochas antes de chegar à subestação. Do outro lado da 
linha,	 os	 desconfiados	 cães	 que	 guardam	 as	 ovelhas	
vêm	para	fazer	companhia,	à	distância.	Não	mais	se	ca-
larão até irmos embora.

O 75341 ao Sábado de manhã era relativamente pre-
visível menos numa coisa: a sua tração. Traria os vagões 
fechados	da	Transfesa	com	fardos	de	papel	destinados	
a Zaragoza, naquele que haveria de ser o primeiro trá-
fego	da	Takargo	e	Comsa,	precisamente	retirado	à	CP	
e	à	Renfe.	Mas	a	tração…	ah!,	essa	seria	sempre	uma	
surpresa. Entre o que estava previsto na rotação e a re-
alidade	muitas	vezes	havia	uma	diferença	de	40	anos.

Em teoria, viriam duas velhas damas da série 2550, 
que haveriam de ter passado toda a semana cumprindo 
o	religioso	ritual	de	ligar	a	fábrica	da	Cimpor	de	Souselas	
ao	seu	entreposto	da	Maia,	junto	ao	apeadeiro	da	Trava-
gem.	Mas	podia	perfeitamente	acontecer	que	na	Pam-
pilhosa	 se	 juntassem	 também	duas	 locomotivas	 5600,	
certamente	 preferidas	 pelo	 pessoal	 da	 condução	 e	 do	
controlo operacional. Ou então duas locomotivas 2600, 
cada	vez	mais	presentes	na	Beira	Alta	por	esta	altura.

Quando	 andamos	 nestas	 jornadas,	muitas	 vezes	 o	
que queremos que aconteça sobrepõe-se ao que ouvi-
mos. Talvez um trainspotter quando espera no topo de 
uma montanha inóspita se assemelhe, dentro do que 
é possível, a um suricata. Não é necessário estarmos 
apoiados nas duas “patas” mas estamos quase sempre 
de orelhas o mais tensas possíveis tentando recolher al-
gum	som	que	o	nosso	deficiente	sistema	auditivo,	bem	
mais	 fraco	 que	 o	 de	 tantas	 espécies	 do	 reino	 animal,	
captem para nós a ansiada novidade – que a espera 
termina e há um comboio nas redondezas. E nessas 
alturas,	 em	 que	 tentamos	 pifiamente	 alcançar	 dotes	

auditivos	 típicos	 dos	 felinos,	
juramos	ouvir	tudo.	“Não	ouvi-
ram uma buzina de 2500 lá ao 
fundo,	para	os	lados	de	Man-
gualde?”. Ninguém é capaz 
de	jurar	que	sim	mas	também	
ninguém	 consegue	 jurar	 que	
não – a esperança da chega-
da iminente tem por isso direi-
to a manter-se viva.

O tempo vai passando – 
“bolas, este comboio nem é 
de	 atrasar	 assim	 tanto”,	 juro	
eu uma vez mais depois de 
consultar	 as	 minhas	 já	 des-
gastadas	 folhas	 de	 marcha,	
impressas no dia anterior e 
por esta altura consumidas 
pelo stress das minhas mãos. 
É por volta das 09:15 que se 

 Comboio 75341 a subir para Vilar Formoso
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dá o sobressalto que todos queríamos: um movimento 
pesado, contorcionista, vem de Contenças. “Não há dú-
vidas,	é	ele!”,	gritamos	uns	para	os	outros.

Em menos de nada, um par de “velhotas” aparece no 
mesmo patamar onde havíamos visto pela última vez o 
Intercidades. Fantástico, a rotação cumpre-se e o ele-
gante	 par	 de	 velhas	 damas	 de	 ferro	 desliza	 pendente	
abaixo com a sua composição de papel. Mas não é tudo. 
Afinal	 ainda	 sobravam	uns	 contentores	para	deixar	 na	
Guarda, neste Sábado de manhã. 309 metros de com-
posição não é, certamente, a interminável composição 
que	muitos	fãs	de	comboios	de	mercadorias	querem	nor-
malmente ver. Mas aqui, onde não caberão certamente 
mais de 250, serve o seu propósito na íntegra. As 2563 
e	2570	passam	por	nós	confiantes	e	orgulhosas,	como	
se estivessem a cumprir o seu horário com pontualida-
de	britânica.	Aos	50	anos	de	vida,	a	pontualidade	é	cer-
tamente um conceito de grande relatividade e ninguém 
quererá incomodar tão relevantes pedaços de história 
que graciosamente posam para as nossas máquinas. A 
luz	é	magnífica.	Já	sem	sombras,	mas	ainda	baixa	o	su-
ficiente	para	iluminar	na	perfeição	a	paisagem	e	o	com-
boio,	 sublinhando	 claramente	 aquela	 fuga	 de	 óleo	 tão	
típica nestas locomotivas, a meio da caixa.

Apercebemo-nos	de	que	a	calma	no	fantástico	75341	
deve ser em oposição ao stress no Centro de Controlo 
de	Tráfego.	Estamos	a	descer	o	monte	e	 já	o	 regional	

5404/5 Coimbra – Guarda passa diante de nós. Uma 
fotografia	à	2264	que	persegue	a	curta	distância	o	pa-
chorrento comboio de mercadorias, adivinhamos nós 
que perante enervados reguladores de circulação que 
observam a cena numa sala com grandes monitores. 
Nós	somos	privilegiados	–	podemos	vê-la	com	o	ar	fres-
co	Outonal	da	Beira	Alta.

E pronto, o dia quase parece poder terminar assim. 
Segue-se uma espera de várias horas até ao próximo 
comboio.	Nesta	altura	era	assim:	a	Beira	Alta	parecia	ter	
horários desenhados ao milímetro para quem queria ao 
mesmo	tempo	fotografar	vários	comboios	interessantes	
mas também ter todo o tempo do mundo para ir para 
outro local, procurar uma nova perspetiva ou até tomar 

uma	refeição	com	toda	a	tranquilidade,	sem	perder	uma	
única circulação no tempo que passa nesses momentos.

A Ponte Nova, logo ao lado de Fornos de Algodres, 
é exemplar. Em vez de cruzarmos o Mondego para ir-
mos ter com a linha, decidimos percorrer as encostas 
da Margem Sul e procurar um local com a imponência 
desejada	para	o	próximo	comboio	–	o	Intercidades	511	
Lisboa – Guarda. De caminho, passamos na ponte da 
Canharda – poderia ali ser um sítio bom? Rapidamente 
constatamos que não, muito embora a beleza da ponte 
de	alvenaria	seja	incontornável.	De	regresso	à	estrada,	
pois.

Tomado o pequeno almoço, percorremos as giestas 
tão típicas desta zona até encontrarmos o penedo que 
nos	dá	o	que	queremos.	O	Mondego	corre	indiferente	lá	
em baixo e no alto da serra do outro lado corre a linha, 
pelo	meio	de	uma	paisagem	tão	típica	da	Beira.	Vegeta-
ção rasteira, blocos de granito por todo o lado e um céu 
azul	perfeito.	Contentes	com	o	local,	 tudo	recomeça.	A	
espera por ouvirmos algo que nos anuncie o que tanto 
queremos ver.

Analisam-se horários e possibilidades para traçar o 
plano do resto do dia. Há um planeamento prévio que 
é	 feito,	mas	 é	 fundamental	 ir	 tomando	 o	 pulso	 às	 cir-
culações e elaborar alternativas para o caso de come-
çarmos	a	ver	algo	acontecer	fora	do	plano	–	um	atraso,	
uma supressão, etc. Mentalmente traçamos cenários 
alternativos, pensamos em possibilidades de pontos de 
cruzamento	diferentes	do	que	os	horários	indicam,	tenta-

Regional Coimbra - Guarda, na Abrunhosa

 Ponte da Canharda

 Aldeia de Ponte Nova, vista da margem Sul do Mondego
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mos vestir a pele de reguladores para res-
ponder a várias questões. “E se o comboio 
de Vilar Formoso atrasar? Será que vem 
atrás do Intercidades Guarda – Lisboa 
desde	a	Guarda	ou	é	ultrapassado	já	pelo	
caminho?”.

As teorizações terminam às 12:00. A 
2603	faz-se	ouvir	nas	margens	do	Monde-
go. É o pai de um grande amigo nosso que 
vem	aos	comandos	–	e	por	sinal	o	filho	ob-
serva-o da margem Sul, no nosso grupo. 
A	locomotiva	posa	no	seu	perfil	de	 linhas	
agressivas,	naquela	estética	 tão	 francesa	
quanto	dura.	O	laranja	forte	sobressai	num	
quadro hiper-realista do interior português.

A moldura parecia bonita mas quando 
vemos	 os	 resultados	 nos	 ecrãs	 das	 câmaras	 o	 resul-
tado é ainda melhor. Acredito piamente que voltando a 
casa	a	fotografia	será	mesmo	capaz	de	me	reposicionar,	
no meio daqueles cheiros selvagens e no murmúrio da 
água apressada que corre para o mar.

Temos tempo de repor energias pelo caminho, com 
um guisado de carne tão bem apurado que quase nos 
sentimos	 tentados	a	esquecer	os	planos	 ferroviários	e	
pedir à simpática dona do restaurante que nos sirva da-
quilo o resto da tarde.

O	próximo	ponto	é	Vila	Boa	do	Mondego,	junto	a	um	
dos pontos especiais desta linha – o desvio da Muxaga-
ta. A Muxagata é uma estação técnica no meio do nada, 
hoje	em	dia	secundada	pela	A25,	que	furiosamente	abre	
as montanhas 10 metros acima. Neste local, uma pe-
quena variante cortou uma curva demasiado aperta que, 
no	entanto,	foi	mantida	como	linha	desviada.	Avançamos	
por uma ponte quase em ruínas onde mal cabe o carro 
e sem gradeamento: é o atravessamento do Mondego 
neste local.

Passamos por baixo da A25 e aguardamos. O enqua-
dramento agrada. A linha mostra-se sem vegetação e 

com	um	imenso	maciço	rochoso	em	fundo:	
eis	mais	uma	fotografia	típica	da	Beira	Alta	
em preparação.

Por	esta	altura	 já	sabemos,	pelo	hábi-
to	de	frequentar	a	Beira	Alta,	pela	posição	
de um sinal próximo e pelo atraso que o 
75430	Vilar	 –	Pampilhosa	 já	exibe	que	o	
próximo comboio é o regresso do Interci-
dades. A mesma 2603, as mesmas quatro 
carruagens Corail mas certamente outras 
gentes. Às 13:51 a locomotiva buzina ao 
fundo	da	recta	–	uma	das	maiores	rectas	
desta zona, com cerca de 1 quilómetro de 
extensão.

Vai com pressa para a capital, mesmo 
que o Sábado e a paisagem aconselhem 

mais contemplação. Agora não há tempo a perder. As 
fotografias	 realizadas	 visualizam-se	 mais	 tarde.	 Nesta	
zona	 existe	 cantonamento	 automático,	 o	 que	 significa	
que um comboio pode andar atrás de outro a uma dis-
tância	de	apenas	2	ou	3	minutos.	Posicionamo-nos	na	
curva	de	Vila	Boa	do	Mondego,	ao	lado	das	únicas	3	ou	
4 casas que aqui existem. A curva outra vez em aterro 
e muito apertada – os 90 km/h aqui testam a torção do 
material circulante.

 IC 511 para a Guarda, passando junto ao Mondego

 IC 512 em Vila Boa do Mondego

 Regional para a Guarda, UTE 2265
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O nosso comboio de mercadorias não vem exatamen-
te	à	distância	do	bloco.	Às	14:06,	depois	de	cruzamento	
em Fornos de Algodres, a 2265 passa para a Guarda 
com o regional 5408/9 vindo de Coimbra – sabemos que 
o próximo ponto de cruzamento é Celorico, onde certa-
mente o 75430 está a aguardar pacientemente via livre. 
Às 14:18 aparece diante de nós. A 5615 lidera um longo 
conjunto	de	vagões	Hbis	da	Transfesa	–	350	metros	ao	
todo.	Esta	locomotiva,	hoje	encarregue	de	comboios	rá-
pidos,	 permite	 uma	 fotografia	 interessante	 e	 um	vídeo	
ainda	melhor	 –	 passa	 lentamente,	 a	 buzinar	 e	 a	 fazer	
desfilar	os	seus	vagões	num	enquadramento	 tão	char-
moso quanto reduzido – não mais de 200 metros cabem 
no pedaço de linha que avistamos.

O	 dia	 parece	 já	 ir	 adiantado	 mas	 os	 pratos	 fortes	
ainda estão por servir. Subimos a A25 para a Guarda, 
passamos Sobral da Serra e seguimos a estrada para 
o Porto da Carne – só nomes que nos inspiram para o 
desconhecido.	Seguimos	para	a	Trajinha	–	uma	aldeia	
vítima	do	 tempo,	onde	 já	pouca	vida	sobra	para	 teste-
munhar a rápida passagem dos comboios pelo antigo 
apeadeiro, situado numa das poucas zonas inteiramente 
renovadas	e	refeitas	na	renovação	dos	anos	90.	O	apea-
deiro, que era pouco mais do que uma placa toponímica, 
vê	hoje	passar	comboios	a	120	km/h	num	traçado	que	
inclui diversas variantes. Os imponentes aterros onde 
antigamente se passeavam as grandes vaporosas ou 
locomotivas tão imponentes como as diesel 1960 deram 

lugar	 a	 outros,	 tão	 ou	 mais	 majestosos,	
onde	a	velocidade	praticável	é	hoje	supe-
rior aos 80 km/h que ali se praticavam an-
tes da renovação.

A	Trajinha	à	 tarde	é	um	autêntico	 tra-
tado	de	fotografia	ferroviária.	A	luz	solar	é	
magnífica,	permite-nos	quase	tocar	o	céu	
num elevado bloco granítico. Dali, avista-
mos a vertente Norte onde corre a linha, 
mas avistamos também alguns postes de 
catenária a uma cota muito mais baixa, ao 
fundo,	em	direção	a	Celorico	da	Beira.	Não	
estamos sequer a 1000 metros de altitude, 
mas temos a impressão de estarmos no 
topo da serra da Estrela.

O	acesso	é	feito	pelo	antigo	traçado,	hoje	uma	estra-
da de terra batida onde ainda sobra algum balastro, aqui 
e ali. Percorremos por isso os aterros com 20 metros 
de altura e imaginamo-nos na cabine de uma 1960, em 
pleno Inverno chuvoso, rebocando para Espanha com-
boios de automóveis a perder de vista e lutando contra 
um traçado tão duro.

Às 15:30 estamos prontos, no “topo do mundo”. A li-
nha	oferece-se	com	exposição	solar	correta,	 faltam	os	
comboios!

Ao Sábado era dia do comboio de contentores Pam-
pilhosa – Irun, uma das duas relações para Irun que à 
época existiam. A de Sábado percorria precedia e desti-
nava-se	a	Estarreja,	ao	abastecimento	do	complexo	quí-
mico. A de Domingo? Sobretudo contentores para a zona 
de Lisboa e peças para a Autoeuropa. Este comboio, à 
época	numerado	como	80430/1	Vilar	–	Estarreja,	prece-
deu a curta existência do “Vasco da Gama”, quando às 
mercadorias se permitiu reviver a epopeia dos grandes 
expressos europeus de transporte de passageiros. O 
Vasco da Gama, que se iniciou pouco depois, retoman-
do canal este canal horário, origens e destino, havia de 
durar pouco mais de um ano.

Hoje	era	dia	do	comboio	de	Irun	ter	direito	às	2550.	
As que subiram com o 75341 desciam com o 80430. 
Praticamente à tabela, as 2570 e 2563 apareceram. Não 
se	fizeram	ouvir	pois	vinham	“à	boleia”.	Da	Guarda	para	
Pinhel a descida é muito agressiva e por isso não pede 
trabalho	 aos	motores	 de	 tracção.	Em	 troca,	 os	 freios	
têm	uma	pesada	 tarefa	em	máquinas	não	equipadas	
com	freio	elétrico.	Para	evitar	sobreaquecimentos	e	ha-
ver tempos de descanso, é exatamente neste tipo de 
troços que os maquinistas devem praticar a condução 
tipo “dentes de serra”. Frenar mais do que o necessá-
rio para cumprir com a velocidade máxima, de modo a 
que	depois	haja	tempo	suficiente	para	o	freio	recuperar	
pressão enquanto o comboio volta a ganhar velocida-
de, sem haver risco de ultrapassar o limite.

A composição de 250 metros não é grande mas é 
singular. Vagões portugueses e espanhóis trazem cis-
ternas com químicos perigosos – apenas uma por pla-

 75430 para a Pampilhosa, com a 5615, em Vila Boa do Mondego

 Antigo apeadeiro da Trajinha
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taforma,	apesar	de	serem	cisternas	de	apenas	20	pés.	
Vemo-la distanciar-se na larga curva, em direção a Pi-
nhel.

Por	esta	altura	já	devia	ter	passado	um	outro	comboio	
Pampilhosa – Fuentes de Oñoro – o 75345, um comboio 
que	durante	anos	foi	diário	e	do	qual	se	podia	esperar	
tudo: de locomotiva isolada, a várias locomotivas isola-
das, até comboios com 2 vagões ou monstros imensos 
que pareciam ter pegado em triagens inteiras para levar 
para Espanha.

Um amigo na Pampilhosa, que como os restantes 
já	mencionados	espero	que	se	 reconheça	nestas	 li-
nhas, havia-nos alertado para um grande atraso. Isto 
tinha-nos	permitido	reconfigurar	o	dia,	já	que	ele	nor-
malmente passaria pelas 13:00 em Fornos de Algo-
dres. Com duas horas de atraso, que não era raro ao 
Sábado, iria mostrar-se na sua plenitude no melhor 
Sol	da	Trajinha.	“Saiu	daqui	com	duas	horas	de	atraso	
e	levas	duas	laranjinhas	das	que	gostas	tanto”,	dizia-
-me. O êxtase estava garantido até porque o atraso 
neste	comboio	ao	Sábado,	especificamente,	garantia	
uma composição interessante atrás das locomotivas.

Com 1h30 de atraso, tendo por isso recuperado 
algum tempo pelo caminho, começámos a ouvir ao 
longe o lento avançar do comboio. A rampa aqui é in-
clemente para quem tenta alcançar a Guarda: só lá 
chegam	os	melhores.	Isto	não	é	o	Puerto	de	Pajares	
em	Espanha,	mas	nem	por	isso	são	favas	contadas.	
As	 locomotivas	2600	 foram	certamente	as	 locomoti-
vas elétricas que mais demonstraram a sua alma pelo 
ruído e este terá sido o local onde essa marca mais 
terá sido apreciada. Ainda antes de aparecerem no 
início	da	curva,	ao	fundo,	já	ouvíamos	os	motores	de	
tracção e respetivos campos a abrir, o poder de milha-
res	de	amperes	transformados	em	energia	mecânica	
para subir a montanha.

O comboio passou por nós a não mais do que 50 
km/h o que era ainda assim apreciável tendo em que 
conta que havia parado em Pinhel para cruzar com 

as 2550 que iam a descer. Arran-
car de Pinhel com um comboio 
carregado	é	sempre	um	desafio,	
aos homens e às máquinas, e a 
estação é ali muito perto.

As 2602 e 2607 passaram 
diante de nós no que recorda-
rei para sempre como uma das 
maiores	demonstrações	de	força	
de tração que vi por cá. O ruído 
grave dos motores de tração era 
tão	forte	que	quase	não	se	ouvia	
o barulho agudo dos redutores, 
ecoava	pelo	planalto	e	amplifica-
va-se	neste	enorme	espaço	feito	
de rocha. Elas que haviam pas-
sado a semana a rebocar com-

boios de Petcoke entre Sines e Souselas, alcançavam 
agora	a	fronteira	espanhola.

Quase 500 metros de composição vinham atrás das 
locomotivas: era garantido, um 75345 que ao Sábado 
andasse com mais de 30 minutos de atraso só podia sig-
nificar	muita	carga	a	subir	para	Espanha.

Nos 93 longos segundos que demorou a passagem 

 Contentores 80430 para Estarreja, na Trajinha

 A dupla de 2550 afastando-se, rumo a Pinhel
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do comboio pelo troço 
que conseguimos avistar 
deu para vários enqua-
dramentos e ainda para 
sentir e respirar aque-
le momento. Para um 
amante de comboios na-
turalmente que o interes-
se era óbvio mas estou 
certo que qualquer pes-
soa minimamente inte-
ressada por quadros in-
dustriais teria apreciado 
o imenso espetáculo vi-
sual e sonoro que aquela 
ascensão protagonizava.

Agora sim, a experi-
ência	da	Beira	Alta	esta-
va completa. O resto da 
tarde era para passar neste mesmo local, pois ainda ha-
via mais para ver. Às 16h50 o regional 5410/1 para Coim-
bra passou diante de nós, a 120 km/h, com a UTE 2265 
que havíamos visto mais cedo. Se para os comboios de 
mercadorias	este	troço	é	um	imenso	desafio	tanto	a	su-
bir como a descer, para estas automotoras com moder-
nos	sistemas	de	tração	e	frenagem	este	imenso	cenário	
apenas	lhes	merece	indiferença.

Pinhel é uma estação importante. Dali até à Guar-
da são 19 muito longos quilómetros, sem estações pelo 
meio. Em rampa, para um comboio de mercadorias, isso 
pode	significar	12	minutos	para	um	comboio	que	passe	a	
estação a 100 km/h ou mais de 20 para um que ali tenha 
de parar. O nosso próximo alvo teve o mesmo azar das 
locomotivas 2600, mas não conseguia replicar a mesma 
demonstração	de	 força.	Ao	Sábado	costumava	circular	
um bobineiro carregado em Palmela e com destino a Es-
panha,	com	os	mesmos	vagões	Hbfis	da	Transfesa	que	
já	tínhamos	visto	descer.

Eram 17:11, e depois de ter cruzado com o regional 
em	 Pinhel,	 quando	 a	 5616	 se	 fez	 às	 curvas	 serranas	
diante	 de	nós	 com	os	 seus	400	metros	de	 vagões	 fe-
chados. Espetáculo garantido a pouco mais de 30 km/h, 
com a sorte de termos direito a 5600 recentemente re-
vista e ainda não vandalizada – o que era ainda mais 
raro à época.

A	Trajinha	é	um	local	tão	especial	que	ficámos	para	
os últimos dois comboios: o IC Lisboa – Guarda que de-
pois regressaria como Guarda – Lisboa. Às 17:38 a 5601 
e	 quatro	 carruagens	 subiam	 sem	 esforço	 esta	 rampa,	
numa	última	fotografia	tirada	do	monte	de	granito	onde	
nos	tínhamos	instalado	horas	antes.	A	última	fotografia	
ia	ser	tirada	da	antiga	plataforma	de	via,	para	um	con-
traluz ao regresso a Lisboa do Intercidades. Às 18:20 a 
mesma 5601 passa para Sul com a luz rasante e alaran-
jada	de	um	Sol	já	sonolento	e	com	vontade	de	se	deitar.

Acredito que um gosto genérico como o trainspotting 
acaba por de nós beber das nossas inspirações: o tipo 
de	 circulações	 que	 mais	 gostamos,	 as	 informações	 a	

que temos acesso, as loco-
motivas	preferidas	ou	até	o	
estilo da “caça” – se quere-
mos ir para o meio do nada 
ou se nos sentamos numa 
estação simplesmente a 
desfrutar	 de	 fugazes	 pas-
sagens, uma após outra.

A	Beira	Alta	é	muito	es-
pecial e acredito que gran-
de parte do seu encanto 
está no apreço pelas nos-
sas raízes. Quem é mais 
ligado à terra na sua ex-
pressão	mais	 física	e	mais	
crua, quase certamente en-
contrará	na	Beira	Alta	uma	
ligação seminal.

 A lenta e dura subida da rampa de Pinhel, na Trajinha

 Regional 5410 para Coimbra - minúsculo na paisagem monumental da Trajinha
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Talvez	sempre	 tenha	gostado	da	Beira	Alta	por	nela	ver	a	personalidade	 telúrica	de	Miguel	Torga.	Ou	 talvez	
sempre tenha visto em Miguel Torga o retrato não só de Trás-os-Montes mas também destas paisagens serranas 
tão duras e cruas.

Miguel	Torga	em	1954	escreveu	um	poema	que	poderia	perfeitamente	ser	recitado	em	qualquer	recanto	desta	
nossa	Beira	Alta,	enquanto	um	combativo	comboio	não	se	passeia	diante	de	nós.	Aqui	o	dedico	a	todos	os	se	comigo	
foram	cruzando	nas	inúmeras	“batalhas”	da	Serra	
da Estrela. 

A um Negrilho

Na terra onde nasci há um só poeta.
Os meus versos são folhas dos seus ramos.
Quando chego de longe e conversamos,
É ele que me revela o mundo visitado.
Desce a noite do céu, ergue-se a madrugada,
E a luz do sol aceso ou apagado
É nos seus olhos que se vê pousada.

Esse poeta és tu, mestre da inquietação ser-
rana!
Tu, imortal avena
Que harmonizas o vento e adormeces o imen-
so
Redil de estrelas ao luar maninho.
Tu, gigante a sonhar, bosque suspenso
Onde os pássaros e o tempo fazem ninho!

 Especial de Bobines Penalva - Fuentes de Oñoro

 IC 511 para a Guarda, passando junto ao Mondego

 IC 513 Lisboa - Guarda, com a 5601



32

linHa da Beira alta

O regresso da Trainspotter à linha da Beira Alta e aos seus tráfegos constituiu o mote 
para dar seguimento a uma série de artigos sobre as suas pontes. Na Edição n.º 52 foi 
abordada a ponte mais extensa desta linha, a Porte das Várzeas. No presente artigo, 

continuamos a viagem seguindo o percurso em direção a Vilar Formoso. A seguir à estrutura 
referida, e na continuação do atravessamento da serra do Caramulo, surgiam respetivamente aos 

km 62,58 e 63,17 duas estruturas idênticas em termos de dimensões e solução construtiva. São elas 
as pontes do Melijoso e do Trezói, ambas estruturas metálicas com 126 metros de comprimento.      

Contexto – resumo

Conforme	 referido	 no	 artigo	 anterior,	 todas	 as	
estruturas	 da	 linha	 da	 Beira	 Alta	 haviam	 sido	

projetadas	e	construídas	pela	casa	Eiffel,	entre	os	inícios	
da década de 70 e inícios da década de 80 do século XIX. 
Estas travessias, integralmente construídas em estrutura 
metálica, com exceção da base dos pilares e encontros 
(realizados em cantaria de granito), desempenharam 
sem	restrições	a	sua	função	até	se	colocar	a	questão	da	
aquisição de novo material circulante, designadamente 
locomotivas com um maior peso por eixo, durante a 
primeira década do século XX. De modo a compatibilizar 
estas	 novas	 solicitações	 foram	 sendo	 colocadas	
restrições que tiveram impacto no desempenho do 
serviço prestado (menores velocidades de circulação) 
e	 nas	 exigências	 em	 termos	 de	 manutenção	 face	 às	
tensões	que	se	 instalavam	em	alguns	perfis/elementos	
das estruturas. 
Entre	propostas	de	projetos	de	reforço,	problemas	de	

capacidade	financeira	para	suportar	os	investimentos	e	
perturbações políticas quer a nível interno como externo, 

poucas	foram	as	ações	realizadas	de	modo	a	aliviar	ou	
suprir as restrições impostas. A hipótese de substituição 
das estruturas tinha também sido colocada e existiam 
já	 vários	 casos	 de	 sucesso	 neste	 tipo	 de	 operações,	
designadamente construção de novas estruturas em 
cantaria de granito e substituição de pequenas estruturas 
metálicas. 
Em	1947	a	Companhia	de	caminhos-de-ferro	da	Beira	

Alta,	e	decorrente	do	processo	de	unificação,	dava	lugar	
à Companhia dos Caminhos-de-Ferro Portugueses 
na	 exploração	 deste	 percurso.	 Esta	 entidade,	 face	 à	
importância	estratégica	da	 linha,	decidiu	dar	prioridade	
à	resolução	do	problema	que	se	arrastava	há	já	muitos	
anos.
A	 opção	 tomada	 foi	 a	 substituição	 integral	 das	

estruturas existentes por novas.
Para	 o	 fornecimento	 e	 substituição	 das	 pontes	 do	

Melijoso	e	Trezói	foi	assinado	em	1955	em	um	contrato	
com a empresa alemã Stahlbau Krupp Rheinhausen. Este 
contrato	 incluía	 também	 o	 fornecimento	 e	 substituição	
das	 estruturas	 das	 pontes	 das	 Várzeas,	 de	 Breda,	 do	

Balastro
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as Pontes do MeliJoso 
e do trezói

Pedro Mêda Pedro Mêda
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Criz e do Dão. 
Além destes trabalhos, a CP assumiria a 

substituição de 4 pequenas pontes localizadas 
entre Mangualde e Cerdeira, nomeadamente as 
passagens	inferiores	de	Fornos	e	de	Murilo	e	as	
pontes de Olas e de Noémi. 
O	 contrato	 previa	 que	 as	 6	 pontes	 fossem	

substituídas	 até	 janeiro	 de	1957.	Conforme	 foi	
possível dar nota no artigo sobre a ponte das 
Várzeas,	 última	 estrutura	 a	 sofrer	 intervenção,	
os	trabalhos	foram	dados	como	concluídos	mais	
de	 um	ano	 depois	 do	 prazo,	 a	 20	 de	 julho	 de	
1958.  
A	 ponte	 do	 Melijoso	 foi	 a	 primeira	 a	 ser	

inaugurada, como veremos, seguindo-se a do 
Trezói.

As Pontes Originais

As	 pontes	 do	 Melijoso	 e	 do	 Trezói	 eram	
estruturas iguais em termos de solução 

construtiva e dimensão. Eram também em tudo 
semelhantes à ponte original das Várzeas, 
embora com um menor número de tramos. 
Com	 efeito,	 estas	 duas	 estruturas	 eram	
compostas por uma viga metálica contínua com 
três tramos, medindo o tramo central 49 e os 
extremos 38,5 metros. O tabuleiro desenvolvia-
se a meia altura da viga, que se encontrava 
contraventada em cruz de Santo André simples. 
Os	pilares	existentes	eram	metálicos,	conforme	
mostram as imagens, medindo respetivamente 
(considerando a base), 24,30 e 25,80 metros 
na	 ponte	 do	 Melijoso	 e	 28,78	 e	 29,38	 metros	
na ponte do Trezói. Os encontros e as bases 
dos pilares eram materializados em cantaria de 
granito.

As novas Pontes

Ao contrário da ponte das Várzeas, as 
novas estruturas mantêm o número de 

pilares e uma extensão aproximada dos vãos. 
Deste	modo,	e	como	veremos	mais	à	frente,	as	
bases	dos	pilares	das	pontes	anteriores	 foram	
mantidos. 

As novas pontes são também iguais e estruturas 
integralmente metálicas. São constituídas 
por uma viga contínua, do tipo Warren, com 3 
tramos e com montantes e tabuleiro na parte 
superior. Os tramos centrais têm 48 metros de 
extensão e os extremos 39 metros. Os pilares, 
conforme	 referido	 aproveitam	 parcialmente	 as	
bases pré-existentes, embora apresentem uma 
configuração	muito	distinta.

Antiga ponte do Melijoso. Podem observar-se já os 
trabalhos de alargamento da base dos pilares

Antiga ponte do Trezói. Nota para o encontro do lado 
de Vilar Formoso
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O processo de substituição

Graças a uma série de artigos publicados pelo Eng. 
Oscar	Amorim	em	diversas	edições	do	Boletim	da	

CP,	torna-se	possível	perceber	o	contexto,	as	dificuldades	
e	o	arrojo	das	operações	realizadas.	A	par	da	descrição	
pormenorizada dos trabalhos, os artigos são ricamente 
ilustrados	 com	 fotografias	 gerais	 e	 de	 pormenor	 de	
aspetos	específicos	das	fases	de	construção.		

Deste modo, torna-se muito mais simples a explicação 
dos trabalhos realizados e é também possível acrescentar 
alguns detalhes decorrentes das imagens.
Conforme	referido,	a	ponte	do	Melijoso	foi	a	primeira	a	

ser intervencionada seguindo-se a ponte do Trezói. Os 
trabalhos	avançaram	em	paralelo	desfasados	de	alguns	
meses.

O processo de substituição envolveu 
trabalhos a serem realizados pela casa 
Krupp	 e	 pela	 CP,	 que	 foram	 planeados	
segundo	 3	 grandes	 fases,	 conforme	 a	
seguir se descreve:

1ª Fase (trabalhos a cargo da CP)

a) Terraplenagens para preparação 
dos estaleiros de serviço em cada 
uma das pontes, estabelecimento dos 
seus ramais privativos, sinalização e 
encravamentos;
b) Preparação dos estaleiros base, 
do Luso e Santa Comba Dão, linhas 
de serviço. Fornecimento de energia 
elétrica;

2ª Fase (trabalhos a cargo da CP)

a) Execução de todas as terraplenagens 
e	construção	em	betão	das	fundações	e	
bases para os novos pilares metálicos;
b)	Execução	em	betão	das	fundações	e	
bases dos cavaletes (14 de cada lado) 
para montagem e desmontagem das 
estruturas;
c) Adaptação dos encontros ou 
construção de novos;

2ª Fase (trabalhos a cargo da casa Krupp)

a) Montagem da nova estrutura metálica;

3ª Fase (trabalhos a cargo da casa Krupp)

a) Ripagem das estruturas metálicas; 
antiga e nova;
b) Testes e entrega da estrutura para 
entrada em serviço;

3ª Fase (trabalhos a cargo da CP)

a)	Cortes	da	via,	alteração	em	perfil	da	mesma;
b) Trabalhos subsidiários de betonagem;
c) Restabelecimento da via;
d) Colocação da via em serviço.

Ponte	do	Melijoso

Os	trabalhos	referentes	à	1ª	fase	foram	executados	
durante o ano de 1954. 

Relativamente	 à	 2ª	 Fase,	 a	 parte	 a	 cargo	 da	CP	 foi	
dada	como	concluída	a	1	de	julho	de	1955,	com	exceção	
do	 encontro	 do	 lado	 de	Vilar	 Formoso	 cujos	 trabalhos	
duraram até 15 de outubro. A parte a cargo da Krupp teve 

Atual ponte do Trezói, ano de 2009

Atual ponte do Trezói - Base dos pilares parte original e 
partes executadas para a substituição, ano de 2009
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início a 1 de novembro com a instalação do estaleiro. 
No dia 28 do mesmo mês iniciava-se a montagem da 
nova	ponte	que	foi	dada	como	concluída	na	primeira	
quinzena do mes de março de 1956.

Antes de se proceder à ripagem, as duas estruturas 
foram	unidas	de	modo	a	formarem	um	todo	solidário.	

A 3ª Fase iniciou-se no dia 15 de abril com o corte 
da via. Seguiu-se a elevação da ponte a substituir 
de modo a retirar os apoios e a montar as vigas 
de	ripagem	e	carris	de	deslizamento.	A	ripagem	foi	
realizada	com	recurso	a	6	guinchos,	2	nas	câmaras	
de apoio nos encontros, 2 nas bases dos pilares 
e 2 para equilíbrio das estruturas. A operação 
iniciou-se às 10:40 e terminou às 13:40, tendo 
sido realizada uma pausa para almoço. Ao todo a 
operação demorou cerca de uma hora e quarenta. A 
via	foi	dada	com	Livre	às	10	horas	do	dia	seguinte,	
tendo o primeiro comboio em serviço comercial, o 
n.º 1222 (Vilar Formoso - Lisboa), passado na ponte 
às 10:50. No entanto, no próprio dia da ripagem, e por 
ter ser a primeira operação de substituição, a nova 
ponte teve direito a honras de 
Estado sendo inaugurada pelos 
Ministros	 da	 Defesa	 Nacional	
e das Comunicações que se 
deslocaram ao local numa 
automotora Allan que realizou a 
primeira travessia.

Ponte do Trezoi

Os trabalhos da 2ª Fase 
a cargo da CP tiveram 

início	15	setembro	1955	e	 foram	
concluídos	 a	 29	 de	 fevereiro	 de	
1956.
Tanto	 a	 ponte	 do	 Melijoso	

como do Trezói encontram-se em 
locais	 com	 uma	 orografia	 muito	
acidentada, vertentes muito 
inclinadas. Em Trezói a situação 
é	 agravada	 pelo	 facto	 de	 existir	

no	 fundo	 do	 vale	 uma	 povoação.	 A	 CP	 estabeleceu	
vários contratos com os habitantes para deixarem as 
suas casas, por questões de seguranca, durante o 
período	 das	 obras.	 Estas	 habitações	 foram	 utilizadas	

Automotora Allan que inaugurou a ponte do Melijoso 
trazendo os Ministros e sua comitiva

Comitiva presente na inauguração da 
Ponte do Melijoso

Pontes do Melijoso antiga e nova logo após a operação de 
ripagem. Imagem captada do lado de Vilar Formoso
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como dormitórios para o pessoal operário.  
Nestas obras houve necessidade de construir um 

pontão em betão sobre a ribeira do Trezói e um novo 
fontanário	com	lavadouro	pelo	facto	de	as	obras	terem	
inutilizado os existentes.

Os trabalhos da 2ª Fase a cargo da Krupp tiveram 
início na primeira quinzena de março de 1956, tendo-
se iniciado a construção da nova estrutura durante a 
segunda	quinzena.	Em	finais	de	junho	a	estrutura	estava	
pronta	para	ser	colocada	no	 local	definitivo.	Os	meses	
de	 julho	 e	 agosto	 destinaram-se	 à	 preparação	
da operação, designadamente montagem e 
cravação do sistema de ripagem. O sistema 
utilizado	foi	o	mesmo	da	ponte	do	Melijoso.	
Relativamente	à	3ª	Fase,	a	linha	foi	cortada	às	

cinco horas da manhã iniciando-se os trabalhos 
de preparação. Às 7:47 iniciou-se a operação de 
ripagem	que	 foi	dada	como	concluída	às	9:25.	
Seguidamente	 foram	 colocados	 os	 apoios	 e	
a estrutura posicionada na cota correta. A CP 
tratou de proceder ao restabelecimento das 
condições de circulação, tendo a via sido dada 
como aberta às 16 horas. A primeira composição 
a	passar	na	ponte	foi	o	comboio	n.º	1223	(Lisboa-	
Vilar Formoso). Ao todo a interrupção durou 11 
horas	melhorando-se	em	muito	o	tempo	face	à	
operação	do	Melijoso	que	durou	28	horas.		

Aspetos relevantes das operações

Importa realçar alguns aspetos relativos aos 
diferentes	 trabalhos	executados.	Os	pilares	

das estruturas originais eram metálicos com 4 
apoios nas bases. Estes apoios localizavam-

se nas extremidades das bases 
em cantaria de pedra. Os novos 
pilares,	e	conforme	se	pode	ver	nas	
imagens,	 apresentam	 uma	 forma	
bastante distinta, assemelhando-se 
a esquadros com dois apoios mais 
afastados	que	os	anteriores.	

Uma vez que as novas estruturas 
tinham pilares em locais compatíveis 
com as bases existentes, entre 
os trabalhos da Fase 2 a cargo da 
CP encontrava-se a adaptação 
dessas mesmas bases através da 
execução de prolongamentos nas 
extremidades a serem realizados 
em betão armado. Nas imagens 
é possível observar os trabalhos 
de	 escavação	 para	 as	 fundações,	
a execução das betonagens e o 
aspeto	final	da	base	dos	pilares.

No que diz respeito às bases dos 
cavaletes, estas tratavam-se de 

estruturas provisórias de apoio à empreitada. Foram 
executadas	em	betão	armado	e	foram	realizadas	14	de	
cada	 lado	 da	 estrutura	 original.	 Tinham	 como	 objetivo	
servir de base de apoio à construção da nova estrutura, 
que seria erguida paralelamente à antiga e, ao longo do 
processo de ripagem servir de apoio para a estrutura 
antiga. Findo o processo de ripagem a estrutura 
ficava	assente	nestes	elementos	de	modo	a	permitir	a	
estabilidade necessária ao seu desmantelamento. 

Pontes do Trezói nova e antiga logo após a operação de ripagem. 
Imagem captada do lado da Pampilhosa

Escavação para limpeza da base da fundação do 
alargamento do pilar. Ao lado encontra-se a base do pilar 

em cantaria. Ponte do Melijoso
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Cofragem para execução da betonagem de alargamento da 
base de um dos pilares da ponte do Melijoso. Em primeiro 

plano é possível ver um dos 28 apoios provisórios

Aspeto final do reforço das bases dos 
pilares. Ponte do Melijoso

Pormenor de um dos apoios dos pilares 
da nova estrutura e sistema de ripagem 

montado. Ponte do Trezói

Ponte do Trezói. Imagem da base do pilar 
do lado de Vilar Formoso, 2009

Ponte do Trezói.  Pormenor da base 
de um dos pilares, 2009
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Em ambas as pontes houve um grupo 
de trabalhos de grande relevo que 
teve	 como	 objetivo	 a	 adequação	 dos	
encontros do lado de Vilar Formoso. 
Conforme	 referido,	 estas	 estruturas	
tinham sido executadas em cantaria de 
pedra preenchida com solos. Devido à 
particular inclinação dos terrenos do 
lado de Vilar Formoso estas estruturas 
assumiam dimensões consideráveis. 
De modo a dotá-las de capacidade 
resistente compatível e garantir a 
longevidade	 desejada,	 aproveitou-se	
a substituição da estrutura metálica 
para esvaziar os encontros retirando 
todos os terrenos e pedra existente, 
substituindo estes materiais por betão. 
Na	ponte	do	Melijoso	foram	colocados	
414 m3 de betão e na ponte do Trezói 
o	 encontro	 foi	 parcialmente	 refeito	
aplicando 539 m3 de cantaria de pedra 
e 40 m3 de betão. De modo a permitir 
a	 circulação	 foram	 criados	 pontões	
provisórios que serviram de base à 
via-férrea.

Estas pontes continuam em serviço 
e são uma imagem de marca, em 
conjunto	 com	 a	 ponte	 das	 Várzeas,	
da construção moderna de pontes 
metálicas, com traços muito distintivos 
de outras mais antigas. A densa 
vegetação envolvente nem sempre 
permite captar boas imagens das 
composições que por ali passam ao 
que	 acresce	 o	 facto	 de	 o	 campo	 de	
visão ser estreito não permitindo uma 
visão integral das composições mais 
compridas. 
A	 ponte	 do	 Trezói,	 pelo	 facto	 de	

ter a povoação por baixo tem mais 
acessibilidades e maior amplitude de 
visão.	 É	 impossível	 ficar	 indiferente	
ao passar dos comboios quando se 
está de visita à povoação. Um local 
interessante e que se recomenda 
visitar.   

Referências:
-	Boletim	da	CP,	vários	números;
-	 Gazeta	 dos	 Caminhos-de-ferro,	
vários números;
- Fóruns: LusoCarris e Portugal 
Ferroviário. 

Encontro lado de Vilar Formoso. Ponte do Trezói

Encontro lado de Vilar Formoso. Ponte do Trezói

Viaduto do Melijoso, Fevereiro de 2009



Balastro

Intercidades Guarda - Lisboa com a 5611 
em 2009, ponte do Melijoso

Comboio de Mercadorias com as 2611 e 2610 em 2009, ponte do Trezói
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13 de Julho de 2015 - Oliveirinha Cabanas, 
IC 511 Lisboa-Guarda CP 5607

13 de Julho de 2016 - Aldeia de S. Sebastião, 
comboio 47854 (Ramal Leandro Siderurgia - 

Vilar Formoso) com a locomotiva  5623

sPotting na 
Beira alta

13 de Julho 2016 - Ponte sobre o rio Côa, 
5623 com o 47860 (Vilar Formoso - Ramal 

Leandro Siderurgia)

J.C. Pombo
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20 de Dezembro de 2014 - Vila Garcia, comboio 
50343  (Pampilhosa - Vilar Formoso) com a 4707

20 de Outubro de 2014 - Vilar Formoso, comboio 
47860 (Vilar Formoso - Gaia) com a 4725

24 de Maio de 2014 - Vila Franca das Naves, Internacional 
Especial 11124 (Madrid - Lisboa) com a 5614  

24 de Maio de 2014 - Vila Franca das Naves, Internacional 
Especial 11126 (Madrid - Lisboa) com a 5612
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16 de Julho de 2013 - Sobral, comboio 50343 
(Pampilhosa - Vilar Formoso) com as 5621 e 5628

 11 de Julho de 2009 - Celorico da Beira, 
Takargo 48804 (Fuentes - Entroncamento) 

rebocado pela 6002

16 de Julho de 2013 - Sobral, IC 511 (Lisboa - 
Guarda) com a 5602





c

Na próxima edição vamos até às 
Astúrias conhecer a ferrovia existente.

c

A Linha do Douro entre a Régua e o Tua  
é um dos temas da próxima edição


