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Trainspotter V – Setembro 2017

A

Trainspotter V é dedicada ao serviço Alfa Pendular e aos seus distintos comboios.

Nesta edição super-especial fazemos a revisão de quase 20 anos de carreira e mais de 30 anos de
discussões à volta das ligações rápidas Lisboa – Porto.
No momento da renovação dos comboios mostramos
como começaram por ser os comboios deste serviço e
como passam a sair da oficina, com uma extensa reportagem fotográfica nas oficinas da EMEF, no Entroncamento.
Além das fotografias que permitem traçar a história de
um dos mais importantes serviços ferroviários de Portugal dos últimos 20 anos, juntamos
estatísticas, detalhes técnicos e a
história dos horários do serviço, sem
esquecer a memória descritiva do estado original destes comboios, numa
importante missão de preservação
ferroviária em comboios que, pelo
seu escasso número, não poderão
naturalmente ser conservados em
estado de origem.
A presente edição inclui:
l A renovação da Linha do Norte
e o projeto Alfa Pendular;
l Aquisição e especificação dos
comboios pendulares;
l Início e evolução do serviço Alfa
Pendular;
l
Características técnicas dos
comboios CPA 4000;
l Manutenção e estatísticas dos
comboios CPA 4000;
l O estado original dos comboios
para memória futura;
l
O projeto de renovação dos
comboios;
l
Renovando um comboio Alfa
Pendular – reportagem em oficina;
l O Presente e futuro da Alta Velocidade em Portugal.
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Uma imperdível revista sobre os mais notáveis comboios da CP, com um preço especial até dia 10 de Setembro. Compra online em:
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

NOVIDADE
AGORA EM PRÉ-VENDA

Editorial
Pedro André

C

Ricardo M. Ferreira

ontinua o crescimento da CP que se traduziu
no primeiro semestre num aumento de
7% ao nível do número de passageiros   e
consequentemente um aumento de 8% nas receitas, mas
ainda há muito que se fazer para que a ferrovia nacional

do óbvio, velhas e obsoletas, uma autêntica vergonha

entre definitivamente no século XXI.

transporte e talvez fosse interessante estudar a utilização

para quem utiliza o Longo Curso até ao Algarve ter de
usar aquelas automotoras para completar a viagem até
Vila Real de Santo António, Tavira, Lagos ou Portimão.
Mesmo assim são muitos os turistas a utilizar este meio de

Há que insistir no facto de ser extremamente

de locomotiva com carruagens como se vê habitualmente

importante que haja investimento em material circulante

no Douro e Minho pelo menos nas ligações aos comboios

de passageiros, seja ele novo (desejável) ou por via de

Alfa Pendulares. Com o 4009 já renovado e com o 4008

aluguer para que a empresa continue a ter capacidade de

quase pronto a circular é inadmissível que se passe de

resposta para os passageiros, e que possa de uma vez

composições do século XXI onde pontifica a modernidade

por todas deixar de continuar dependente das sucessivas  

e o conforto para unidades a diesel datadas de 1965 que

intervenções em material cujo lugar era num museu e não

foram renovadas em meados de 2000 e que já mal servem

espalhado pelas linhas deste Portugal. As automotoras da

para o serviço Regional.

série 0350 são um caso caricato de longevidade, e pelos
vistos mais unidades vão ser alvo de intervenção para que
possam ad eternum continuar a "tapar buracos" no Oeste
e ainda terem de ir ao fim de semana ao Leste. Com a
reabertura diária do serviço Regional na Linha do Leste em
toda a sua extensão, vamos a ver quanto tempo vão durar
até que comecem a encostar novamente, levando a gestão
da CP ao desespero.

No entanto há a realçar que as apostas da CP no
Comboio Miradouro e no Histórico do Vouga tem sido
coroadas de sucesso, com muitas das viagens a atingirem
os 100% de lotação, provando desse modo que ainda há
muito para explorar em termos de turismo ferroviário. É
também por isso que estes dois  novos serviços turisticos
são tema de grande destaque nesta edição da Trainspotter,
com reportagens feitas no interior e exterior dos mesmos,

Da Linha de Cascais nem vale a pena referir porque
mês após mês só uma coisa acontece: o constante
envelhecimento das unidades que ainda circulam, sendo de
temer que num futuro próximo acabem de vez os comboios
numa linha que foi em tempos sinal de modernidade. Da
série 0450 também não há muito que dizer para além

contando desse modo com a colaboração de todos aqueles
que vão usufruindo destas novas viagens ferroviárias.
Como ponto final realço o facto de já estar em pré- venda
o novo número da edição impressa da Trainspotter que é
completamente dedicada aos comboios Alfa Pendular.

Comboio MiraDouro Tua - Porto São Bento em Vilarinho de Cotas, Julho de 2017
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Comboio Correio

Inauguração do Comboio
Histórico do Vouga

Do

O

lado

de

fora

primeiro dia do mês de Julho marcou o
arranque oficial do Comboio Histórico do
Vouga, tema que temos acompanhado de
perto nas últimas edições, desde a sua fase mais
embrionária, iniciada ainda na estação da Régua em
Novembro do ano passado, até às marchas de ensaios e formação que decorreram já no mês de Maio,
passando pelo meio pelo transporte do material circulante desde a Régua até Sernada do Vouga.
Para a cobertura da primeira viagem inaugural,
escolhemos três perspectivas diferentes. A minha
perspectiva é a de quem esteve permanentemente
do lado de fora, desde a primeira marcha em vazio,
que se inicia ao final da manhã em Sernada do Vouga, até à última viagem do dia em serviço comercial
entre Macinhata e Aveiro.
A segunda perspectiva é a do Ricardo Ferreira,
que foi um dos representantes da Trainspotter como
entidade convidada para esta viagem inaugural, e
que nos conta o que de melhor se viveu a partir do
interior deste novo serviço turístico da CP.
O Gonçalo Ribera traz-nos uma última visão mais
pessoal, de quem viveu esta experiência quer por
dentro, quer por fora, fechando assim este primeiro
capítulo de uma nova história que agora começa e
para a qual desejamos muitos anos de sucesso.

Um belíssimo dia de sol presentou-nos a nós e a
todos aqueles que de alguma forma se deslocaram
ao encontro da principal linha de via estreita ainda
em actividade no país – e não foram poucos! Aos
convidados que viajaram no interior do comboio,
somaram-se centenas e centenas de habitantes locais e curiosos, que se espalharam ao longo dos 32
quilómetros do percurso do comboio em cada sentido e que foram a principal imagem a marcar este dia.
6

por

Ricardo Quinas

Desde acenos a fotografias, tudo serviu para animar e colorir a Linha do Vouga de uma forma que
pessoalmente me é difícil de descrever e que só encontro paralelo em fotografias com largas décadas,
registadas quando o caminho de ferro alcançava novas povoações, numa altura em que este era preponderante para mitigar o seu isolamento.
Antes do apito de partida para esta viagem inaugural, refiro as últimas novidades sobre este comboio. No mês de Julho, a velocidade máxima foi aumentada de 25 para 35 km/h. Esta decisão aconteceu
numa altura em que a CP decidiu abandonar a ideia
de colocar a locomotiva a vapor E214 já este ano na
frente deste comboio turístico, não obstante o facto
dela se encontrar pronta em Contumil e já com pessoal habilitado para o seu funcionamento.
No entanto, apesar desta mudança encurtar significativamente os tempos de trajecto entre as estações, o impacto no horário acaba por ser reduzido
devido aos diversos cruzamentos com comboios regionais que assim obrigam o histórico a tempos de
espera mais prolongados.
Entretanto também passaram a estar contempladas duas marchas em vazio, a primeira no seguimento do comboio Aveiro – Macinhata, até Sernada

do Vouga, com o objectivo de inverter a locomotiva
e eventual abastecimento da mesma, e a segunda
para reposicionamento do comboio em Macinhata
para a viagem de regresso até Aveiro.
Por fim, resta-me apenas saudar aqueles que me
acompanharam durante este dia, deixando as páginas seguintes para as imagens contarem a história
de quem, como eu, andou do início ao fim do dia
atrás deste comboio pelo ambiente e paisagens únicas da Linha do Vouga.

Comboio Correio

Os preparativos para a
inauguração, com a 9004 a
retirar o Comboio Histórico do
interior de um dos edifícios da
estação de Sernada do Vouga.
Fotografia: João Morgado

Um problema menor numa
das carruagens provocou um
pequeno atraso à partida da
marcha em vazio de Sernada do
Vouga. Poucos metros à frente
da estação, encontra-se este
local - a ponte rodoferroviária
de Sernada - que dispensa
quaisquer apresentações.
Fotografia: Ricardo Quinas

Após cruzamento em Macinhata,
a passagem da marcha ainda na
localidade com o mesmo nome.
Fotografia: Ricardo Quinas
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Aqui à passagem pelo apeadeiro
de Mourisca do Vouga. O
caricato da velocidade deste
comboio ser tão reduzida é
precisamente o facto de, com
algum planeamento, permitir
muitas fotografias em cada
viagem.
Fotografia: Ricardo Quinas

Aproveitando ainda a zona
de sol mais favorável, uma
perspectiva mais lateral em
Oronhe, beneficiando de uma
zona mais aberta na paisagem.
Fotografia: Ricardo Quinas

A segunda metade do trajecto
da marcha apresenta o sol
francamente desfavorável, como
esta fotografia nos mostra à
passagem na zona de Esgueira,
já próximo de Aveiro.
Fotografia: Ricardo Ferreira
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A última fotografia da marcha,
já na curva final à entrada da
estação de Aveiro, já depois das
13 horas da tarde.
Fotografia: Ricardo Quinas

Finalmente a viagem inaugural,
à passagem na zona de Azurva,
já com um atraso superior a 10
minutos.
Fotografia: Ricardo Quinas

Neste sentido, o comboio não
tem a luz perfeita mas existem
alguns locais pontuais mais
favoráveis. É o exemplo desta
pequena recta pouco depois do
apeadeiro de Cabanões.
Fotografia: Ricardo Quinas
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Uma imagem de marca desta
linha acaba por ser a sua
integração na paisagem ao
ponto de, em algumas zonas,
como esta em Carvalhal da
Portela, nem se perceber a sua
existência à distância.
Fotografia: Nuno Magalhães

Já com um atraso próximo dos
20 minutos, o Comboio Histórico
do Vouga à passagem na zona
de Macinhata, término desta
primeira viagem...
Fotografia: Ricardo Quinas

...e aqui já acabado de chegar à
estação de Macinhata do Vouga,
pelas 15h26, ainda antes de uma
multidão envolver o comboio
para tirar fotografias.
Fotografia: Gonçalo Ribera
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Menos de 10 minutos depois,
a 9004 arrancou de Macinhata
rumo a Sernada, numa marcha
especial que inicialmente não
estava prevista. A fotografia
é logo à saída da estação
de Macinhata, onde se pode
observar o núcleo museológico
de Macinhata à direita.
Fotografia: Gonçalo Ribera

Em Sernada do Vouga, além de
ter sido invertida, a 9004 ainda
recebeu algum gasóleo adicional
para a segunda etapa da viagem.
Nem nesta visita menos prevista
o comboio escapou às atenções
e rapidamente o largo da
estação se encheu de curiosos.
Fotografia: Gonçalo Ribera

Toda esta operação decorreu
num curto espaço de tempo e
cerca de meia hora depois de
ter saído de Macinhata, já o
comboio voltava novamente em
vazio para a mesma estação,
aqui visto à passagem na zona
de Jafafe.
Fotografia: Gonçalo Ribera
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Nesta viagem inaugural, a
partida de Macinhata estava
excepcionalmente marcada
para as 16 horas em ponto. No
entanto, o comboio acabou por
sair apenas perto das 16h25,
a mesma hora para o qual
está marcado regularmente. A
fotografia retrata a passagem na
zona de Carvalhal da Portela.
Fotografia: Gonçalo Ribera

Até Mourisca do Vouga, a linha
dá muitas voltas, o que permitiu
novamente uma fotografia
relativamente folgada neste
apeadeiro.
Fotografia: Gonçalo Ribera

Nos dias seguintes deste
serviço, o comboio efectuaria
paragem comercial superior a
uma hora em Águeda, mas nesta
primeira viagem apenas estava
prevista uma curta paragem de
nove minutos. Tempo suficiente
para o registar na recta do
apeadeiro de Oronhe.
Fotografia: Gonçalo Ribera
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O regresso deste comboio é
inquestionavelmente aquele
que apresenta melhor luz para
a fotografia. Após cruzamento
em Eirol, mais uma fotografia
desencantada pouco antes do
apeadeiro de São João de Loure.
Nesta zona, a estrada nacional
acompanha a linha durante
alguns quilómetros.
Fotografia: Gonçalo Ribera

O comboio tem paragens
programadas de um minuto
em todas as estações,
mesmo quando não existem
cruzamentos. Foi o tempo
suficiente para uma nova
fotografia no Eixo, a última
estação antes de Aveiro, embora
esta conseguida por escassos
segundos.
Fotografia: Gonçalo Ribera

A última fotografia desta jornada
fantástica ficou reservada para a
recta que antecede a estação de
Aveiro. Só mesmo uma marcha
extraordinariamente lenta
permitiu fazer tantas fotografias.
A chegada estava prevista para
as 17h37 mas a 9004 entrou
em Aveiro com um atraso
perfeitamente compreensível
para uma viagem inaugural de
cerca de 12 minutos.
Fotografia: Gonçalo Ribera
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Inversão da locomotiva 9004 na estação de Aveiro

A Bordo
por

do

Histórico

do

Vouga

Ricardo M. Ferreira

S

ábado, 1 de Julho de 2017. Convidada a embarcar a bordo da viagem de inauguração do Comboio
Histórico da Linha do Vouga, a Trainspotter não perdeu esta oportunidade e rapidamente destacou
dois membros para fazer a cobertura desta inovadora iniciativa ferroviária. Com este comboio, a Linha do Vouga regressa indiscutivelmente ao mapa
da rede ferroviária nacional. E daqui por uns tempos poucos vão ser os portugueses a desconhecer
este evento sazonal, que a CP pretende abraçar daqui para a frente, todos os anos, em plena época
alta.
O comboio é rebocado por uma locomotiva a diesel
de 1964, construída no País Basco em Espanha, mas
que foi adquirida por Portugal em segunda mão em meados da década de 70. Manteve-se em serviço na CP
até ao início deste milénio, onde acabou os seus dias a
fazer serviço turístico com este mesmo comboio, mas
na Linha do Corgo. Após mais de 10 anos parada, regressa à circulação turística na Linha do Vouga com a
mesma composição, composta por três carruagens da
CP construídas no início do século XX e que estiveram
em serviço comercial até à década de 70.
Antes da viagem de inauguração de 35 quimómetros
entre Aveiro e Macinhata do Vouga (e depois mais a
volta), a composição veio em marcha desde Sernada até Aveiro – Vouga. É um ritual que vai acontecer
durante todo este programa de Verão, porque a composição fica guardada durante a semana nas oficinas
de Sernada do Vouga. Não recusei, claro, a fazer uma
fotografia antes da marcha chegar a Aveiro, com este
bonito comboio histórico embebido na paisagem do baixo Vouga.
14

A animação à volta do comboio

O interior das carruagens, pronto para receber os convidados

Comboio Correio

À hora marcada, pouco depois das 13h, a marcha
chegou à estação de Aveiro. À sua espera na plataforma estavam já dezenas de pessoas convidadas que
iam embarcar no comboio inaugural, mas também dezenas de outros curiosos que decidiram marcar a sua
presença para viver tal acontecimento. Assim chegada,
a locomotiva 9004 iniciou logo de imediato as manobras
de inversão, mas antes teve de deixar sair um Regional para Sernada, que estava a ocupar uma das duas
linhas de via estreita existentes na estação de Aveiro.
Passagem na zona de Aveiro

Até à hora de partida do comboio prevista, 13h40, a
plataforma junto do comboio foi ficando bem preenchida e muito animada, ao som da banda musical convidada para embarcar no comboio. Mas o atraso de convidados do estado, acabou também por atrasar a partida
do comboio em 15 minutos.
A bordo estavam presentes essencialmente membros da comunicação social, técnicos responsáveis por
colocar este comboio na linha, e representantes máximos da CP, como o seu presidente Manuel Queiró e o
que lhe vai suceder, Carlos Gomes Nogueira. De altos
cargos do estado, além de representantes da Câmara
Municipal, esteve por exemplo presente a ministra da
Presidência Maria Manuel Leitão Marques, e o secretário de Estado Oliveira Martins.

O pk 29, na zona de Azurva, visto pela cauda do comboio

Entrada na estação do Eixo para um minuto de paragem

E as pessoas também a aproveitarem para vir ao exterior

Assim que o comboio ficou preenchido, uma forte buzinadena da locomotiva 9004 dava por inaugurado o
serviço histórico na Linha do Vouga. Fotografias, sorrisos à janela, aplausos, acenos, música, etc, tudo contribuiu para a boa disposição que se viveu a bordo desta
agradável experiência.
Nas passagens de nível toda a gente acenava com
brio à passagem desta velha composição. E uns até
dos automóveis saíam para registar o momento com
uma fotografia. Até um polícia parou para ver e registar
o momento. O maquinista da 9004 agradecia, sempre
que possível, este caloroso entusiasmo com uma forte
buzinadela. Muitas pessoas eram apanhadas de surpresa com a passagem de tão peculiar composição,
mas muitas outras estavam lá porque tinham conhecimento do evento. E já para não falar de vários entusiastas que nestes eventos fazem sempre questão de
seguir a composição do lado de fora para fotografia.
A locomotiva diesel pintada em tons de azul com a
faixa branca é sem dúvida uma das fontes de atracção
deste comboio. Ouvia-se frequentemente “que locomotiva linda”. Apesar desta série de locomotivas (CP
9001 a 9006) nunca ter circulado com este esquema
de pintura, e logo daí ultrapassar a verdade histórica,
a verdade é que este esquema de pintura oferece uma
imagem nobre ao comboio, e acaba por representar o
esquema que a CP utilizava na década de 60 e inícios
da de 70, nas locomotivas diesel e eléctricas.
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A bordo a animação era acompanhada ao ritmo do
Grupo Folclórico e Etnográfico de Macinhata do Vouga,
e foram oferecidos ovos moles e também muita fruta
fresca da época. Os característicos varandins destas
carruagens proporcionam uma experiência agradável e
uma forma diferente de apreciar uma viagem de comboio.
A primeira paragem foi na estação do Eixo, para o
comboio poder dar avanço para a próxima estação.
Durante o minuto de paragem que foi dado, muitos
aproveitaram para sair do comboio e fazer mais uma
fotografia ali, e outra acolá. O mesmo se sucedeu na
estação a seguir, Eirol, e aqui aproveitamos também
para cruzar com um Regional que vinha em sentido
contrário, e que esperou aqui por nós devido ao nosso
atraso. Até Macinhata, a única paragem foi realizada
na estação de Águeda, onde os convidados puderam
novamente sair e apreciar o bonito comboio do lado de
fora.
A velocidade do comboio é de 25 km/h. Dá para apreciar tranquilamente os campos do baixo Vouga, por
esta altura verdes e com muito milho, entrelaçados por
aldeias que vão surgindo a cada quilómetro que passa, assim como muitos espaços de pinhal e eucaliptal
entre trincheiras. Mas nas viagens que entretanto se
sucederam a velocidade do comboio já foi entretanto
aumentada para 35 km/h. Os 25 km/h iniciais estavam
pensados para locomotiva a vapor, a E214, um projecto
que entretanto foi desfeito devido à velha questão dos
incêndios...
Em Macinhata do Vouga o comboio foi muito bem
recebido com centenas de pessoas a saudar este regresso ao passado. O programa turístico normal incluiu
aqui uma visita ao velho museu de caminho-de-ferro, e
uma paragem na viagem de regresso para um passeio
pelas ruas da cidade de Águeda. Uma vez que se trata
da viagem inaugural aberta apenas a convidados, este
plano hoje não é cumprido e o comboio perto das 18h
já estava em Aveiro. No programa normal a chegada a
Aveiro é realizada uma hora depois.

As janelas abertas permitem contemplar a paisagem

Paragem na estação de Eirol, onde uma UDD já nos aguardava

O ambiente no interior desta viagem inaugural

Depois da paragem em Macinhata, a composição
ainda foi em vazio até Sernada para abastecer, e assim
que regressou apanhou de imediato os passageiros em
Macinhata para a viagem de regresso a Aveiro.
Em conclusão, é sem dúvida de louvar tal iniciativa
que partiu da administração da CP. Pela primeira vez
existem em Portugal três diferentes serviços turísticos
ferroviários em actividade regular, fruto de um crescimento turístico a nível nacional contínuo, e que o caminho-de-ferro não tem sabido aproveitar. Esperemos
que no futuro estas actividades sejam também estendidas a outras linhas, nomeadamente (e por exemplo)
à Linha da Beira Baixa, que tem uma envolvente em
parte semelhante à Linha do Douro.
16

Animação constante, com o apeadeiro de Cabanões à vista

Comboio Correio

O ambiente no apeadeiro de Casal do Álvaro

A viagem continua pela zona de Oronhe

Paragem na estação seguinte: Águeda

Ninguém fica indiferente à nossa passagem...

Em Macinhata, uma multidão à nossa espera

Aplausos, fotografias, vídeos...

Já despovoada, o interior da carruagem CEyf 4178

...e o interior da carruagem CEyf 466
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Já com a locomotiva invertida, os preparativos finais para uma noite de descanso em Aveiro. A marcha de retorno a
Sernada do Vouga acontece apenas ao domingo, ao final da manhã

Finalmente no domingo, a marcha em vazio à passagem na zona de Oronhe

18
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A marcha em vazio Aveiro
- Sernada do Vouga do dia
2 de Julho, à passagem na
ponte de Sernada.
Ricardo M. Ferreira
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O Histórico do Vouga
por

Gonçalo Ribera

O Comboio Histórico do Vouga reluzente à passagem pelo Carvalhal da Portela

P

ermitam-me antes de mais, fazer um pequeno fait divers sobre o momento actual da ferrovia nacional. Até há muito pouco tempo,
se pouco ou nada me movia para saír de casa com o
intuito de fotografar, agora lamento só o poder fazer
durante o fim-de-semana (por questões profissionais). Temos uma roupagem “nova” nas carruagens
dos ICs, uma composição renovada dos APs, as novas locomotivas da Medway, o Histórico no Douro,
as incursões do Presidencial, o MiraDouro e agora o
Histórico de via estreita.
Sabendo que a meteorologia ia ser favorável e como
não pude fazer a habitual viagem anual para fazer trainspotting num país europeu, não podia ficar por casa e recusar a oportunidade de andar no Histórico entre Aveiro
e Macinhata do Vouga.
De manhã, uma ida a Contumil e a Campanhã, perto
de casa, para fazer as minhas primeiras fotos ao MiraDouro, que serviram de mote para o que viria da parte
da tarde.
Um pouco antes da partida, lá estava na plataforma
para ver, pela primeira vez o Histórico de via estreita. Encontro com vários entusiastas e companheiro de viagem
e fazem-se os registos da praxe . Uma inauguração com
pompa e circunstância e a partida, atrasada, para uma
circulação histórica e cheia de curiosos e entusiastas a
registar o momento ao longo de todo o percurso.
20

Obviamente toda e qualquer paragem pelo caminho
serviu para uma corrida desenfreada para tirar uns bonecos.
Após saír em Macinhata do Vouga, encontrei um grupo
de entusiastas conhecido que gentilmente me proporcionou boleia de regresso. Assim, pude fotografar a composição ao longo do trajecto.
Sernada do Vouga fica logo ali, caçada longa e extenuante até Aveiro.
Foi, até ao momento, a primeira vez que andei por
esta linha e se antes não tinha qualquer interesse em ir,
sobretudo pelo estado em que o material se encontra,
agora e até Setembro hei-de regressar.
Numa altura em que o nosso país está na moda, a época do ano em que estamos e estes projectos, propiciam
e atraem turistas e podem servir de mote para novos
projectos de sucesso. Por isso, em resposta a algumas
críticas que foram feitas em redes sociais, prefiro elogiar
o que se tem feito e se tenta fazer do que continuar no
marasmo de tempos não tão longínquos quanto isso.
Não posso deixar passar a oportunidade para agradecer ao João Cunha pelo convite em ir no comboio em
representação do Portugal Ferroviário, ao Ricardo Ferreira pela companhia e amena cavaqueira ao longo da
viagem e ao grupo de spotters que me permitiu acompanhá-los até Aveiro. 5 estrelas!!!

Comboio Correio

A marcha em vazio de posicionamento na estação de Sâo Bento, ponto de partida do MIraDouro, requer o auxílio de uma
segunda locomotiva, no caso a 1415 vestida de laranja, a arrancar de Contumil.

Pelas 9h35, a 1413 regressa já sozinha para o segundo dia do MiraDouro, com três carruagens Schindler que levará até ao Tua
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Manobras em Aveiro

Manobras em Aveiro

O ambiente à partida de Aveiro

O interior de uma das carruagens do histórico

A animação a bordo do histórico
A bordo do histórico
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Primeira paragem na primeira
estação do trajecto: Eixo.

Paragem em Eirol, com
cruzamento com uma UDD 9630.

Paragem em Águeda, última
estação antes de Macinhata.

Manobras da 9004 em Sernada
do Vouga.
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Uma marcha de formação de maquinistas à passagem no fly-over da Bobadela, no dia 26 de Julho © João Cunha

Medway lança Euro 4000 em Setembro

A

Medway anunciou a intenção de colocar as
suas novas locomotivas Euro 4000 em serviço comercial a partir do mês de Setembro,
o que ocorrerá em simultâneo com a entrada da Medway como operadora ferroviária em Espanha, onde
a empresa se encontra já a recrutar tripulantes para
as suas máquinas.

A locomotiva 1963 foi durante largos meses a última
resistente mas desde o início do mês de Junho que se
juntou a 1962 ao serviço e, no final deste último mês, foi
a vez da 1964 também regressar à linha, completando a
frota que transitou da antiga CP Carga para a Medway
e que se tem mantido exclusivamente dedicada ao depósito de Gaia.

O tráfego de madeira entre a Galiza e as fábricas de
pasta de papel da Figueira da Foz será uma das prioridades para as novas unidades, abandonando a parceria
com a Renfe e dando indicações de que as tarefas das
novas máquinas passarão em grande parte pelos tráfegos internacionais, sobretudo do lado de lá da fronteira,
onde a inexistência de catenária em qualquer uma das
fronteiras ferroviárias ainda impossibilita a utilização da
tracção eléctrica.

Ainda no que se refere às novas locomotivas Euro
4000, decorreu no dia 1 de Julho a cerimónia oficial corporativa de apresentação e baptismo das novas locomotivas, no espaço exterior do recinto do Museu Nacional
Ferroviário no Entroncamento.

O mês de Julho continuou marcado por algumas marchas de formação de maquinistas em linha entre o Entroncamento e o terminal da Bobadela. Nesta altura, três
grupos de maquinistas oriundos dos diversos depósitos
da empresa já terminaram o curso e ainda se seguirão
mais grupos ao ritmo de três a quatro semanas cada
um, que continuarão a ocupar uma das locomotivas nos
próximos meses.
No território nacional, a Medway continuará a contar
com os serviços prestados pelas 11 locomotivas 1900
e pelas três locomotivas 1960 que integram a sua frota.
Aliás, um dos destaques do mês de Julho foi inclusivamente o facto da Medway ter desbloqueado as revisões
desta última série, dando uma nova lufada de ar fresco
às poderosas locomotivas Bombardier que desde há alguns anos se vêm aguentando com um futuro incerto.
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Para esse efeito, as locomotivas foram deslocadas
para uma das linhas no interior do recinto, junto à qual
decorreu a cerimónia que contou com o responsável da
MSC em Portugal, Carlos Vasconcelos e alguns trabalhadores da empresa, incluindo os seus quatro elementos mais antigos que se fizeram acompanhar das respectivas madrinhas das locomotivas.
Para três das quatro locomotivas, o nome de baptismo
não constituiu qualquer novidade: a 335.033 “Matilde”,
335.034 “Adriana” e 335.036 “Marina” vieram originalmente da fábrica da Stadler Rail em Valência com os
respectivos nomes, não obstante o facto do nome na
locomotiva 335.036 ter sofrido uma pequena alteração,
já que inicialmente surgia integralmente em letras maiúsculas e entretanto foi alterado.
No caso da 335.035, inicialmente baptizada de “Ana
Filipa” e que lhe vira ser retirado o nome logo à entrada
em Portugal, ficou a ser conhecido o novo nome de baptismo - Sara.
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Abate de veículos no Entroncamento

D

ecorreu na segunda metade de Julho mais
um abate de material circulante, no Entroncamento. Depois de, no ano passado, a
CP ter tentado vender para sucata muitos dos veículos reformados parqueados no Entroncamento,
este ano reconduziu na quase totalidade os veículos
anteriormente previstos para abate com excepção
das carruagens Schindler, UTE 2000 anteriormente
previstas para a Argentina e alguns veículos mais
antigos.
Do lote de material circulante destacam-se sobretudo
as produções SOREFAME, tendo sido demolidas várias
carruagens de compartimentos de 1ª e 2ª classe (séries 10-69 e 21-40), a quase totalidade das automotoras UTD 0600 que sobravam e quatro automotoras UTE
2000, entre as quais a 2001, em tempos reservada para
o Museu Ferroviário Nacional.
De salientar que com esta demolição deixaram de

existir exemplares das séries de carruagens 39-20 (Sorefame) e 88-70 (Grill Express, ex-SNCF), bem como
deixaram de existir exemplares da primeira série de automotoras elétricas portuguesas, a série 2000.
Nas restantes séries sobram ainda bastantes exemplares para assegurar a sua conservação que, mesmo
no caso das carruagens Sorefame, se revestem de grande interesse todas elas devido às diferenças funcionais
e de época que representam.
No caso das unidades triplas elétricas a unidade de
museu é a 2086, pertencente ao último lote de automotoras inicialmente encomendadas à Sorefame, a chamada 3ª fase (2000, 2050 e finalmente série 2080). Estas
automotoras foram a única aplicação da tração monofásica directa, ou seja com recurso a motores de tração
monofásicos.
De seguida reproduzimos a lista de veículos alvo de
demolição:
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Cativações travam investimento na ferrovia

A

fraca execução dos investimentos ferroviários consagrados para Portugal no âmbito
do actual quadro comunitário de apoio não
constituem uma novidade. No entanto, em Julho,
ficaram a ser conhecidos dados da execução orçamental de 2016 referentes em particular às cativações nos vários ministérios, que confirmam que o
sector ferroviário foi um dos que mais sofreu com o
objectivo do Governo cumprir os dados globais da
execução orçamental.
Segundo as contas realizadas pelo jornal online Eco,
o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas foi o
mais afectado pelos cortes: cerca de 259 milhões de euros não foram libertados pelo Ministério das Finanças,
correspondentes a 27% do montante total que não foi
libertado, 942 milhões de euros (embora este valor total
apareça com valores discrepantes na Conta Geral do
Estado, documento que serviu de base aos cálculos).
Os dados são mais esmagadores quando se olha
para as áreas do Estado onde o dinheiro não chegou
nas quantidades previstas inicialmente. Só no sector
dos transportes e comunicações, ficaram retidos 302
milhões de euros, praticamente um terço do montante
total. Este valor mais elevado ainda do que o referente ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas
explica-se em parte pelo facto dos sistemas ferroviários
ligeiros estarem actualmente englobados no Ministério
do Ambiente.
No destino que seria dado a esse dinheiro, os dados
são menos evidentes porque não discriminam o ministério ou sector em que seriam aplicados, mas referem
que 553 milhões de euros que ficaram cortados encontravam-se destinados à aquisição de bens e serviços,
enquanto na rúbrica de investimento, aparecem apenas
41 milhões de euros por libertar.
O mês de Julho não trouxe qualquer novidade que

mostre que a austeridade no sector ferroviário tenha
chegado ao fim. Pelo contrário, a Infraestruturas de Portugal lançou maioritariamente concursos públicos relativos à rodovia, apenas interrompidos por alguns concursos de menor importância dirigidos ao sector ferroviário.
A Unidade Técnica de Apoio Orçamental fez as contas à execução orçamental deste ano após os primeiros seis meses e apurou que, em termos homólogos,
o investimento total da administração central (ou seja,
excluindo a administração local) e eliminando a variação dos gastos com as concessões rodoviárias, está a
cair 6,7% relativamente ao ano passado, muito longe do
crescimento previsto de 26,9%, mesmo quando o ano
de 2016 que serve de referência apresenta valores de
investimento já de si bastante fracos.
Entre os sectores mais prejudicados, conforme refere
a própria UTAO, encontra-se o sector dos transportes.
Na Infraestuturas de Portugal, dos 178 milhões de euros
orçamentados (excluíndo as concessões rodoviárias)
para o primeiro semestre, apenas foram executados 27
milhões, correspondentes a uma execução verdadeiramente medíocre de apenas 15,3%. Os metropolitanos
de Lisboa e Porto também aparecem referidos como
grandes vítimas das cativações no ano actual.
A calendarização dos investimentos ferroviários apresentada pela Infraestruturas de Portugal em Fevereiro
de 2016 mostra um cenário verdadeiramente desolador.
De pouco serve nesta altura referir os atrasos concretos, porque em rigor eles são absolutamente transversais a todos os investimentos, dos mais pequenos aos
mais expressivos, como a renovação da Linha da Beira
Alta ou a construção da nova linha Évora – Elvas, que
nesta altura já se encontram seriamente ameaçados pelas prioridades que o Governo escolheu, ao remeter o
transporte ferroviário para a última posição da escala.
Um erro que sairá duplamente caro no futuro.

Os investimentos na Linha do Oeste já foram amputados a norte das Caldas por este Governo e, a sul das Caldas, as obras deveriam
começar no último trimestre desta ano mas ainda nem sequer foi lançado o concurso público © José Sousa
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BREVES

Urbanos Cascais - Cais do Sodré
reforçados aos fins de semana

D

esde o dia 15 de Julho até ao dia 27
de Agosto que a CP está a reforçar os
comboios urbanos na Linha de Cascais
durante aos fins de semana e feriados no
sentido Cascais – Cais do Sodré.

Tratam-se de quatro marchas adicionais
com partidas às 18h34, 18h54, 19h19
e 19h49, com paragens em todas as
estações e apeadeiros, que acrescem à
oferta regular com partidas cadenciadas
aos minutos 4 e 34 da estação de Cascais.

Esta medida tem por objectivo melhorar a
mobilidade dos milhares de turistas que
nesta altura percorrem a mais bela linha
urbana do nosso país, como atesta esta
fotografia do Ricardo Quinas de Dezembro
de 2014 na Cruz Quebrada.

Alcântara-Terra recebe urbanos aos fins de semana

I

gualmente com o objectivo de melhorar
as deslocações da Linha da Azambuja
para a Linha de Cascais no período do
verão, a CP voltou a disponibilizar este
ano comboios urbanos na estação de
Alcântara-Terra aos fins de semana e
feriados.

Entre os dias 15 de Julho e 27 de Agosto,
Alcântara-Terra recebe três comboios
oriundos da Azambuja, com chegadas às
8h36, 9h36 e 10h36. Em sentido inverso, as
partidas acontecem pelas 18h45, 19h45 e
20h45, com paragem em todas as estações
e apeadeiros e tempos de trajecto de
praticamente uma hora.
A fotografia na estação de Alcântara é
do Ricardo-Quinas e retrata a UQE 3521
a aguardar a hora de partida no dia 3 de
Abril de 2017.
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Takargo inicia transporte de cereais
A
Takargo conquistou em Julho um novo
tráfego de cereais entre o porto de
Aveiro e uma indústria de biocombustíveis
localizada em Babilafuente, próximo de
Salamanca, em Espanha.

Para o efeito, a Takargo deslocou 17
vagões tremonha de transporte de cereais
divididos por dois conjuntos, que entraram
pela fronteira de Valença, até à Plataforma
de Cacia.

O primeiro lote de oito vagões foi
deslocado a reboque de um comboio em
serviço comercial, enquanto o segundo
lote de nove unidades viajou no dia 31 de
Julho em marcha especial dedicada.

O Nuno Magalhães fotografou essa
marcha entre Valença e a Plataforma de
Cacia, com os restantes nove vagões,
pouco depois do apeadeiro da Portela, a
cargo da locomotiva 6007.

Mais a sul, foi a vez do João Joaquim
fotografar este comboio na Linha do Norte,
à passagem na zona de Arada.
O novo tráfego prevê uma frequência
diária de segunda a sexta, com partida
pelas 7h15 do porto de Aveiro e chegada
a Vilar Formoso pelas 12h52.
No sentido, oposto, a composição vazia
entra em Vilar pelas 20h52 e arranca
pelas 21h25 rumo à Plataforma de Cacia,
seguindo para o porto de Aveiro logo de
seguida onde chega pelas 2h03.
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MSC muda-se para o
Vale da Rosa

A mudança afecta sobretudo os comboios
com origem ou destino ao Terminal XXI,
como este especial Praias-Sado – Terminal
XXI, fotografado pelo Ricardo Quinas a 11
de Setembro de 2014 em Grândola.

A

partir do dia 1 de Agosto, as operações
de movimentação de contentores da
MSC na zona de Setúbal mudam-se do
terminal da SPC, em Praias-Sado, para o
terminal do Vale da Rosa, actualmente a
cargo da empresa ALB.

O terminal do Vale da Rosa esteve durante
alguns anos abandonado mas agora
este passará a ser o segundo tráfego a
operar, somando-se ao tráfego semanal de
automóveis operado pela Takargo.

Edifício da antiga estação do
Barreiro será reabilitado

A

Infraestruturas de Portugal lançou um
concurso público no dia 13 de Julho
com vista à reabilitação do antigo edifício
da estação do Barreiro, com um preço
base de 200 mil euros.

A intervenção pretende reabilitar o exterior
do edifício, completamente abandonado
desde que os comboios migraram para
a nova estação, conforme podemos
ver nesta fotografia do Pedro André de
Março de 2017, em particular através da
eliminação de algumas infiltrações.
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Antiga Linha do Vale do Vouga
poderá tornar-se ecopista

O investimento destina-se à transformação
de cerca de 55 quilómetros, sensivelmente
entre o apeadeiro Quintela e a estação
Viseu, na qual se inclui a antiga estação de
Bodiosa que podemos ver nesta fotografia
do António Pombo de Abril de 2009,
ficando de fora os 23 quilómetros entre
Sernada do Vouga e Quintela.

A

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões anunciou em Julho a intenção
de candidatar a fundos comunitários a
transformação da antiga Linha do Vale
do Vouga em ecopista, num investimento
global previsto de 3,3 milhões de euros.

A futura ecopista do Vouga ficará ligada
na estação de Viseu à actual ecopista do
Dão, com uma extensão de 49 quilómetros
iniciados em Santa Comba Dão, formando
um corredor ciclável ininterrupto com
mais de 100 quilómetros na região centronorte do país.

Núcleo museológico instala-se na
antiga estação de Palmela

A

Infraestruturas
de
Portugal
concessionou, no dia 21 de Julho, o
edifício de passageiros da antiga estação
de Palmela à câmara municipal de Palmela.
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O edifício albergará uma exposição de
longa duração com o título “Caminhos
de ferro e ferroviários em Pinhal Novo”,
dedicada à sua importância para essa vila.

Esta é finalmente uma oportunidade
para melhorar o aspecto do edifício, aqui
mostrado por esta fotografia do José
Sousa de Março deste ano.
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Locomotiva mineira ”Pejão”
integra exposição do MNF

A

locomotiva a vapor “Pejão” foi
transportada da secção museológica
de Santarém para o recinto do Museu
Nacional Ferroviário do Entroncamento no
passado dia 17 de Julho.
Esta é de uma das seis locomotivas
a vapor que em tempos laboraram no
transporte do carvão das minas do Pejão,
situadas na zona de Castelo de Paiva e que
podemos ver nesta fotografia publicada
pelo MNF durante a operação de descarga
no Entroncamento.

Comboios com seis carruagens
na linha verde

Da secção museológica de Santarém para
o antigo apeadeiro de Real das Donas, em
Vouzela, no Ramal de Viseu, saiu também
a locomotiva E103 após um protocolo
entre o município e o museu.
A locomotiva encontra-se exposta desde
o passado dia 30 de Julho num pedestal
construído para o efeito, com resguardo
por cima e vedação à volta, com vista a
homenagear os ferroviários locais.
Com a saída dessa unidade, a secção
museológica de Santarém fica assim sem
qualquer material motor no seu interior.

D

esde o dia 19 de Julho que a linha verde
do Metropolitano de Lisboa passou a
receber comboios com seis carruagens,
após o encerramento temporário para
obras da estação de Arroios, ilustrada
nesta fotografia do António Pombo de
Fevereiro de 2012, a única estação que
ainda aguardava obras de ampliação.

O investimento previsto é de 7,5 milhões
de euros a realizar até 2019, que permitirão
dotar a estação de Arroios de condições
idênticas às restantes estações da linha
verde, nomeadamente plataformas com
105 metros de comprimento útil e melhores
acessibilidades.
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IR 867 Porto - Pocinho, no Tua

Um olhar suíço para o Douro
Joáo Cunha

O

mês de Julho possibilitou a oportunidade
de estrear o serviço Miradouro entre Porto
e Tua, uma das grandes novidades ferroviárias deste ano. O destaque, além da inigualável Linha
do Douro, vai para as carruagens Schindler que foram
recuperadas para este serviço e das quais já falámos em
edições anteriores.
Estas carruagens chegaram a Portugal novas no final
da década de 1940 e foram um dos primeiros grandes
passos dos nossos caminhos de ferro para a sua modernização após reunião da operação numa única companhia, a CP. Adquiridas inicialmente para comboios suburbanos, as elegantes carruagens suíças depressa se
viram um pouco por todo o lado, a norte do rio Tejo.
As minhas últimas
memórias
destas carruagens
reportam-se a 2003
quando, com o meu
tio, fui ao Douro de
propósito para a sua
despedida do serviço comercial regular.
Na sua bela decoração vermelha e branca estas carruagens
faziam um vistaço
frente a um parque
de carruagens habitualmente monocromático, nos tons inox
típicos da Sorefame.
O suave rolamento ficou-me sempre
gravado na memória
32

por oposição a suspensões mais modernas mas talvez
menos finas de carruagens posteriores. Oito carruagens
sobreviveram depois num serviço conhecido como Vinho do Porto, até 2006, quando foram encostadas para
o que parecia um interminável Inverno.
O Inverno chegou ao fim em 2017 e o sol despontou
de novo para seis destes veículos, revistos e devolvidos
à condição de marcha, mantendo os interiores renovados em 2003/2004 e acrescentando a vistosa decoração misturando o branco dominante com um degradé
de vermelho (nas antigas carruagens de 1ª classe) e de
amarelo/laranja (nas antigas carruagens de 2ª classe, de
porta ao meio).

Comboio Miradouro a postos em São Bento

Cais de Embarque
A viagem
08h50, estação de São Bento. Neste
santuário azulejar, qual catedral ferroviária, respira-se o ambiente matutino de
um sábado, com a sucessão de comboios urbanos sempre efetuados pelas
fiéis 3400 e pelos muitos turistas fotografando a estação ou aguardando o seu
comboio para outras paragens.
Logo após a chegada de um Interregional vindo do Douro, com duas automotoras 592.2, um forte ronco ouve-se
no túnel antes das luzes da 1415 anunciarem a chegada da composição especial para o comboio Miradouro. A 1415,
com 50 anos de serviço cumpridos por
estes dias, lidera a composição com as
quase septuagenárias carruagens Schindler (uma de primeira classe e duas de segunda) e outra cinquentenária
1400 na outra ponta, a 1413 agora também pintada na
decoração azul de origem – ainda que com uma pintura
“criativa” nos seus faróis dianteiros.
O esquema operacional retratado facilita a operação
numa estação de São Bento já menos dada a manobras.
A 1415 ficará para trás e recolherá solitária a Contumil
ao passo que a 1413, já do lado certo da composição,
liderará a prestigiada composição pelos carris do Douro.
Às 09h10 sai para o Douro o Interregional com os
mesmos dois “Camelo” 592.2 que haviam chegado minutos antes e enquanto isso no Miradouro os passageiros encontram os seus lugares nestas charmosas carruagens Schindler que são em si mesmas uma boa parte
do interesse desta viagem.
Com uma buzinadela vigorosa a 1413 assinala a
saída às 09h25 no seu traje de gala e esgueiramo-nos
rapidamente para os túneis de São Bento e apreciando
desde logo o suave rolamento destas carruagens, uma
imagem de marca com quase 70 anos.
Depois das paragens em Campanhã e Ermesinde o
comboio segue praticamente completo até à Linha do
Douro, passada rapidamente na sua secção urbana com
dupla via eletrificada por entre persistentes toques de
buzina perante a admiração geral nas plataformas pela
passagem fugaz desta bonita composição de carruagens “vintage”.
A sensação a bordo é muito boa o que prova que 70
anos volvidos os conceitos técnicos chave destas carruagens se mantêm pertinentes, ainda que obviamente
desatualizados. A plataforma destas carruagens está situada a uma altura mais baixa do que nas carruagens
suas contemporâneas, havendo mesmo rampas para
permitir o acesso dos vestíbulos aos salões.

Interior das carruagens Schindler de 2ª classe

As enormes janelas deixam entrar a paisagem pela
carruagem, invadindo-nos os tons verdes da paisagem
montanhosa que atravessamos e que admiramos. O forte calor lá fora não incomoda – estas carruagens claramente não aquecem tanto como outras mais recentes e,
além disso, as janelas abertas refrescam em permanência o salão.
É em Caíde que nos sentimos verdadeiramente a entrar na Linha do Douro que é hoje famosa a nível mundial.
Os postes de catenária continuam a acompanhar-nos,
sinal da lenta eletrificação em curso, mas passamos
também a ouvir os carris “cantar” numa infraestrutura em
estado bem mais degradado e onde elementos de via
antiquados resistem ao passar dos anos.
Deixamos assim o vale do Sousa e entramos no vale
do rio Odres, vale fechado e muito verde com características de ocupação humana tão típicas desta região. A
cada passagem de nível, estação ou aceno das pessoas
que à beira da linha acenam ao Miradouro repete-se a
bonita buzina da 1413, naquele tom quente que tão bem
se associa à envolvente rústica.
Cruzamos o primeiro comboio em zona de via única na estação da Livração, outrora a estação onde se
iniciava a via estreita para Amarante e Arco de Baúlhe
antes de deslizarmos pelo que sobra do vale do Odres. A
magistral passagem sobre o rio Tâmega, numa das mais
impressionantes obras de arte de toda a linha, anuncia
a chegada ao Marco de Canaveses, onde terminará em
breve a eletrificação, ainda em curso.
Atravessamos depois a estação do Juncal antes de
entrarmos no túnel com o mesmo nome que, com os
seus 1.621 metros, é o maior de toda esta linha e um
dos maiores a nível nacional. Já cheira a Douro do outro
lado, as serras mostram-se verdes como todas mas são
agora mais escarpadas e duras. Depois do belo viaduto
das Quebradas avistamos o rio que motiva todo este en33
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canto e percorremos em
grande estilo a incansável e demolidora sequência dos viadutos da Pala
e de Ovil, tão impecavelmente desenhados na
paisagem que parecem
obra de um maquetista
profissional e de especial
bom gosto. A descida é
aqui vertiginosa e depois
dos viadutos abraçamos
o rio que não mais largaremos, descendo até à
estação de Mosteirô.
As nossas carruagens
suíças brilham aqui em
todo o seu esplendor,
Aregos, irresistível tesouro duriense
como aliás na maior parte
da sua longa carreira de
das carruagens responde tão bem que parecem rolar de
serviço comercial regular.
As imensas janelas vêem assomar inúmeros passagei- pantufas – não há dúvidas de que a CP na sua época
ros de pé, de braços apoiados nos vidros que baixam acertou em cheio na aquisição.
mais do que em qualquer outra série, mirando as águas
A imensa estação da Régua acolhe-nos por cinco
de prata deste rio Douro.
breves minutos. Aqui saem talvez 30% dos passageiros,
Neste ponto, uma nota para a Infraestruturas de
Portugal: não é compreensível que uma linha com esta
projeção turística internacional possa comportar tantos
e tão grandes canaviais que vezes de demais e inesteticamente nos privam de uma relação mais directa com
o rio.
Aregos é talvez o momento da conquista total dos
passageiros a bordo, que não mais se perde até ao final da viagem. A sequência da passagem pelas casas e
logo pelo viaduto hoje praticamente todo inundado, naquela curva tão estética e tão famosa, arrebatam mesmo
os menos impressionáveis.

mantendo o comboio uma impressionante ocupação
– mais ainda se tivermos em conta que 20 minutos à
nossa frente seguiu o regular Interregional em unidade
múltipla e também ele cheio.

“Estás tramado para almoçar, o IR à vossa frente levou imensa gente para o Tua”, assim brincava um revisor
com o seu colega de serviço no Miradouro, antecipando
a enchente que se encontraria no términus do comboio.
Passando o rio Corgo encontramos a barragem de
Bagaúste e o espelho de água a montante, agora tão
próximo que temos a sensação de poder molhar as mãos

Quando paramos em Ermida para
mais um cruzamento já muitos dizem
que têm de repetir o programa. Não
há de facto tão espantoso olhar sobre
este vale como a bordo do Miradouro.
Após Porto de Rei e Barqueiros a
imensidão das vinhas do Douro abre-se aos nossos olhos. Dali em diante monopolizam a paisagem a cada
quilómetro. A proximidade crescente
à Régua e à barragem de Bagaúste
nota-se pela elevação crescente que
temos face às águas do Douro. Ao
passar na ponte do Granjão, perto de
Rêde, temos a impressão de voar por
cima deste vale tão belo. A suspensão
34

Paragem na Régua
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ao esticar o braço. A linha está aqui impecável, notando-se diversas intervenções para estabilizar taludes e até
um túnel artificial já perto do Pinhão revestido com pedra
que faz lembrar os muros de contenção existentes nas
típicas vinhas socalcadas durienses.
Deixamos para trás Covelinhas por entre buzinas,
abordando depois a aldeia com o mesmo nome à nossa
esquerda, olhando por nós e observando na outra encosta um dos vários restaurantes muito reputados desta
zona. Atravessamos mais um afluente do Douro, o rio
Ceira, depois a antiga estação de Ferrão antes de abor-

Manobras na estação do Tua, onde sobrevivem quatro
carruagens Napolitanas

cheia pelo Interregional para o Pocinho que circula minutos mais cedo. A 1413 manobra rapidamente, invertendo
sentido da marcha e resguardando a sua composição
junto ao armazém de mercadorias, deixando as vias gerais da estação livres para as circulações regulares.

Chegada ao Pinhão

Com o calor já a apertar ainda dá para uma visita
ao paredão da barragem do Tua, cujos méritos estéticos
são mais do que duvidosos numa paisagem classificada
pela UNESCO. A descida para a aldeia já se faz com
uma temperatura bem mais elevada e a chegada ao restaurante Beira Rio é o conforto em vários sentidos. Sentados quase em cima do rio, é servida uma imensa costeleta de novilho da região, retemperadora de energias e
adicionando ao programa turístico a traça gastronómica
de excelência tão típica do Alto Douro.
A espera pela hora do comboio é ocupada nas margens do rio Douro, sendo até possível molhar os pés ou,
para quem vier preparado, tomar um banho nas águas
calmas do Douro. Em alternativa, algumas esplanadas

Espera no Pinhão para cruzamento, num cenário majestoso

darmos o túnel artificial, já anunciando a irresistível curva
de entrada no Pinhão, sobre o rio com o mesmo nome.
Numa das mais belas estações do país saem mais
alguns passageiros mas a maioria dos que embarcámos
no Porto continua até ao fim, prova clara de que o Miradouro é desde já um produto que vale pelo percurso
todo. As fantásticas quintas exibem-se nas margens do
Rio por onde seguimos por uma via bem mais degradada
do que até ao Pinhão, com vários afrouxamentos e taludes ainda em estabilização. Estamos claramente numa
parte mais selvagem e indomada da Linha do Douro.
Atravessamos a ponte sobre a foz do rio Tua e entramos na estação do Tua, onde toda a gente sai. Dezenas
de pessoas invadem a restauração circundante, já bem

Composição já a postos para o regresso ao Porto

com vistas de excepção permitem absorver a magnificência e imensidão do que se avista.
Pouco antes das 16h cruzam-se na estação dois
comboios – é a altura de voltar à estação. Aguardamos
agora a chegada do histórico Régua – Tua, com tração a
vapor, que nos libertará a via para seguir de regresso ao
Porto. É com dezenas de pessoas à janela das Schind35
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Decoração distinta para carruagens de 1ª e 2ª classes

lers e outras tantas na plataforma que se recebe a 0186
e a sua composição de carruagens de varandins apinhadas de boa disposição que se assiste a um dos momentos altos da tarde, com trocas de audíveis buzinadelas e
silvos entre a 0186 e a 1413, apostadas em provar que o
Douro é hoje em dia um santuário não apenas de vinhos
ou natureza mas também de património industrial.

Covelinhas, convertida em apeadeiro cantão

co em sentido inverso.

Por entre silvos e buzinas, o Comboio Histórico entra
no Douro e deixa via livre ao Miradouro

Mal o comboio histórico liberta as agulhas da estação
começamos a deslizar para poente, apanhando muitas
pessoas no Pinhão (visivelmente pessoas que utilizaram
o Miradouro apenas neste sentido, na maioria) e testemunhando o que será talvez o último apeadeiro-cantão
do país: Covelinhas. Aqui é dado avanço para circular
até à Régua, o que permite que entre Pinhão e Régua
circulem dois comboios no mesmo sentido, condição essencial para permitir desde logo a circulação do Históri36

Os 70 minutos de paragem na Régua são ao início
mal compreendidos por uma população a bordo desejosa de voltar a casa para ver as fotografias do dia e
contar aos amigos a experiência. Mas logo que chegamos ao edifício da estação esta paragem se transforma
numa pausa agradável – há tempo para os gelados ou
os famosos rebuçados da Régua mas também para uma
visita ao cais da Régua ou até para algumas pessoas
se espreguiçarem nos jardins da estação, observando
o intenso movimento de turistas e passageiros habituais
nas plataformas da estação.
É com o sol já a por-se e a margem direita do rio,
onde circulamos, quase toda na sombra que saímos
para o Porto. A magistral luz do fim do dia transforma as
águas de prata em águas de ouro. Voltamos a esperar
um cruzamento em Ermida e ganha-se balanço para o
desafio existente a partir do Mosteirô.
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Na Régua a outra locomotiva em cores de origem, a 1424

Paragem em Vila Meã para o último cruzamento da jornada

Os elegantes 1000 cavalos ingleses instalados na
1413 dão agora o seu máximo apesar da carga modesta
que rebocam e brilham intensamente na mítica ascensão para os viadutos de Ovil e da Pala, antes de continuar por aí acima para o Juncal e Marco de Canaveses.
Quando nos detemos em Vila Meã para novo cruzamento podemos apreciar a 1413 orgulhosa da prestação impecável e ritmada, deixando ouvir de forma clara o típico
assobio das locomotivas 1400 do depósito de Contumil.

cada paragem, para cruzamento ou para cantonar, dezenas de passageiros desciam para as plataformas tirando fotografias e apreciando a vista de fora, obrigando
o nosso simpático revisor a antecipar as saídas iminentes e ajudando as pessoas a retomar os seus lugares.
Quando saímos do túnel da Tapada em Caíde abraçamos a modernidade e deslizamos para Ermesinde
onde a nossa “Flying Douroman” chega com quase 10
minutos de avanço, possibilitando nova paragem prolongada para cumprimento de horário. A marcha está claramente feita para cargas superiores como as que possivelmente ainda veremos este Verão, no pico da procura.
Chegamos a Campanhã ao mesmo tempo que da via
desnivelada de Leixões sai um imenso comboio de contentores da Medway com duas 4700, que sai de Campanhã ao mesmo tempo do Miradouro.

O quadro inimitável dos viadutos da Pala e Ovil, na
subida para o Juncal

Em Vila Meã há mesmo convites aos passageiros
para observarem o bonito jardim da estação e até o
interior da torre de água. É incrível que num comboio
não direcionado a entusiastas todos os passageiros se
comportem quase como num comboio de entusiastas. A

Estação de Vila Meã e as obras de modernização

Qualquer jornada no Douro arrebata. Da janela de
uma Schindler é certamente uma experiência única e a
um preço incrivelmente baixo – preço de Interregional,
com marcação de lugar e veículos de tipologia totalmente adequada a bom turismo ferroviário.
Em que país do nosso continente se conseguem ter
tantas sensações ferroviárias e paisagísticas como a
bordo do Miradouro por apenas 20€, ida e volta? Não há
como experimentar.

Entrada em Campanhã, ladeado por um belo comboio de
contentores para Sines
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Spotting

Comboio MiraDouro em plena
Linha do Douro, na zona de
Aregos, em Julho de 2017.

.

Gonçalo Ribera

Mais uma imagem do Miradouro
na passagem pelo viaduto de Ovil,
em Julho de 2017.
Gonçalo Ribera
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Linha do Tua

De Carvalhais a Bragança, parte II

A “chegada” à estaçáo de Azibo

D

epois de, na ultima edição, termos ficado em Macedo de Cavaleiros, é altura de trazer até aos leitores
mais alguns dos pontos mais interessantes entre essa estação e as proximidades de Santa Comba
de Rossas, numa extensão de cerca de 20 quilómetros.

Pedro André

Depois da visita à estação de Macedo
de Cavaleiros, altura de continuar
viagem, e rapidamente estamos   ao
quilómetro 83,7 onde se encontra
mais uma passagem de nível e onde
está presente mais uma habitação. A
casa tem muito bom aspecto e ainda
mantém presente uma das placas da
quilometragem. Aqui, para além da
pequena “guarita” onde a guarda de
passagem de nível se abrigava e onde
por norma estava colocado o telefone
e todas os utensílios necessários à
profissão, como as bandeiras, lanternas
ou petardos, são ainda visíveis alguns
carris nas redondezas tal como
ainda estão de pé um par de postes
de comunicações. A nacional 216 é
bastante movimentada e a passagem
de nível está colocada entre duas
curvas daí que se deva ter toda a
atenção.
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Seguindo pela estrada nacional 216, vamos chegar
até ao quilómetro 85,3 onde ficava situada a paragem
de Castelãos, que servia uma pequena aldeia com
este nome. O comboio começou aqui a passar em
1905 mas só a partir do dia 25 de Janeiro de 1932
é que os comboios começaram a efectuar paragem
na antiga passagem de nível, desde que houvessem
passageiros para embarcar o desembarcar. Em 1933
foí construída a plataforma e o telheiro. Aqui, o canal
ferroviário está despido de carris e está transformado
num caminho de terra batida que facilita o acesso aos
terrenos circundantes.

A caminho de Azibo, tempo para uma breve paragem ao
quilómetro 88,5, onde existe uma passagem de nível sem guarda.
Esta é apenas uma das centenas de passagens sem nível sem
guarda que existiam por todo o Portugal e fica aqui a imagem como
recordação do que era o habitual nas regiões mais remotas, onde
o comboio convivia com o dia a dia das populações. O condutor
mais desatento provavelmente nem vai reparar na sinalização que
ainda resiste ao abandono, onde se destaca a placa em betão com
o “Páre, Escute e Olhe”   e a cruz metálica de Santo André que
identifica um local de passagem de nível sem guarda.

Azibo é a próxima estação situada ao
quilómetro 89,3 e é também uma das que
está melhor conservada. A localidade mais
próxima é Vale da Porca e, talvez pelo nome
não ser muito agradável, é que baptizaram
a estação de Azibo que é o nome do rio
que corre ali mesmo junto da estação.
Para além do edificio de passageiros que
se mantém praticamente inalterado desde
que o comboio ali deixou de parar, partimos
à descoberta do depósito de água metálico
e de uma pequena fonte que ainda tem
presente o símbolo da CP. Os entusiastas
que têm defendido a Linha do Tua ao
longo dos últimos anos tiveram um papel
fundamental na limpeza do espaço e os
carris existentes estão praticamente todos
visiveis de uma ponta à outra da àrea da
estação. A estação, como tantas outras
desta zona, é composta por um edificio de
passageiros com dois pisos e um armazém
coberto. A existência do depósito e da
respectiva toma de água justificava-se com
a orografia do terreno que não dava descanso às locomotivas a vapor. Como nota o facto de, em apenas 39 quilómetros
de linha, existirem quatro tomas de água.
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E que tal uma visita a um dos recantos mais
agradáveis de toda a Linha do Tua? Falamos
pois da àrea junto da ponte do Azibo ao
quilómetro 89,7. Apenas uns 400 metros
separam a estação deste local muito aprazível
que dá pelo nome de parque de merendas de
Vale da Porca. Com vista para ponte e com o
curso de água logo ali junto, é de aproveitar as
mesas e bancos para um merecido descanso e
um lanche para retemperar as forças. A ponte
ferroviária conta com um tabuleiro metálico,
constituído por apenas um tramo, e suportado
por dois encontros construídos em cantaria,
onde ainda estão presentes os carris e as
travessas de madeira.

Salselas
ao
quilómetro
91,8
caracteriza-se por ser um apeadeiro
onde ainda existe um abrigo de
passageiros, mas também pela presença
de uma outra habitação que poderá, em
tempos, ter servido como passagem
de nível.   Esta paragem conta apenas
com uma vivenda como companhia e
o centro da aldeia fica a escassos 500
metros de distância. Não fosse pelo
abrigo e dificilmente alguém diria que
o comboio tinha aqui passado, já que
o canal ferroviário está praticamente
descaracterizado e transformado num
caminho rural.   Para quem gosta de
turismo, aconselhamos a visita ao
museu Rural de Salselas dedicado à
cultura tradicional transmontana e que
fica situado na aldeia.

Valdrez é mais uma pequena aldeia
com cerca de 100 habitantes que teve
em tempos a “companhia” do comboio,
já que ali foi construído um apeadeiro
situado ao quilómetro 94,6 da Linha
do Tua. Aqui, como em tantos outros
lugares espalhados pelo país fora, a
palavra que mais se adequa é abandono,
e onde só é possivel chegar por uma
estrada municipal desde Salselas. O
apeadeiro tem uma construção tipica
dos caminhos-de-ferro, sendo possível
encontrar exemplares idênticos por todo
o país, e é o último vestígio do tempo
em que o comboio apitava por estas
bandas.
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A próxima estação  fica situada ao quilómetro
96,9 e está colocada a 2.500 metros da
localidade de Sendas que a apadrinhou. A
uníca razão plausível para aqui se ter construído
esta estação, é o facto de se encontrar num
entroncamento rodoviário, já que há locais
onde a linha passa bem mais perto da aldeia de
Sendas. Como habitual, a estação é composta
pelo edificio de passageiros com dois pisos
e por um cais coberto. A Federação Nacional
dos Produtores de Trigo construiu também um
armazém encostado à linha, que está situado a
escassos 100 metros da estação.
Depois de Grijó e Macedo de Cavaleiros,
não pensava encontrar mais um local tão mal
tratado. O mato existente quase nem permite
dar um passo em segurança, e correr as
plataformas onde em tempos havia passageiros
e mercadorias, é tarefa quase impossível.
Como curiosidade o facto de inicialmente
a estação de Sendas ter tido a possibilidade de ter o nome de Quintela. Este facto poderá estar relacionado com a
existência de uma pequena localidade denominada Quintela de Lampaças, situada a cerca de três quilómetros em linha
recta, passando através dos campos.

O apeadeiro de Vila Franca ao quilómetro
99,3 ficou desde muito cedo ligado à história
dos caminhos-de-ferro de Trás-os-Montes,
já que foi ali perto que um comboio ficou
retido numa noite de inverno com a neve
a acumular-se nos carris. O ambiente que
rodeia o apeadeiro é, no meu ponto de vista,
fantástico, e ninguém diria que a 200 metros
de distância se encontra a aldeia e a estrada
nacional. O estado de conservação do abrigo
de passageiros e da plataforma é muito bom,
não parecendo que já passaram 25 anos
desde que o comboio aqui deixou de passar.

Primeiro ponto de destaque foi a dificuldade de
chegar até ao quilómetro 100,8 onde está situado
o abrigo do apeadeiro de Chãos. Uma longa
caminhada por caminhos onde só tractores devem
circular, por entre campos a perder de vista, num vale
transmontano. Até podíamos dizer que existe uma
aldeia que dá nome ao apeadeiro, mas não há sinal
de uma só habitação para onde quer que se olhe.
É simplesmente um lugar ermo e onde a localidade
mais próxima é Sendas a cerca de um quilómetro de
distância.
O abrigo rodeado de mato é o último vestigio do
caminho-de-ferro já que, onde passava o comboio, é
hoje mais uma estrada de terra batida.
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A razão para irmos até ao quilómetro 101,3 visitar
as ruínas de uma habitação foi porque, em 1933,
foram efectuadas obras numa casa de partido, tendo
sido construída uma gare e um alpendre para que
Fermentãos passasse a ter as condições para o serviço
de passageiros, e todas as indicações apontavam para
aquele sitio.  A casa quase nem se vê, tal é a quantidade
de mato que ocupa o canal, ainda para mais num local
onde a linha passava numa trincheira e não é fácil
descortinar onde está a plataforma de embarque.

Fermentãos tem ainda ao quilómetro
101,8 o apeadeiro que, pelo que foi
possível apurar, é uma construção
proveniente da vontade das pessoas
da aldeia que, descontentes com a
localização da antiga paragem, afastada
da aldeia, decidiram construir de raiz um
novo local para servir os passageiros.
Sendo uma construção mais recente, o
abrigo é diferente de todos os outros da
Linha do Tua e é ainda possível ver a
plataforma em toda a sua extensão. Os
carris já foram retirados há alguns anos e,
tirando alguns postes de comunicações
que vão resistindo, já não há muito para
ver.

Curiosidade:
uma
placa
de
quilometragem colocada num muro
num local que mais parece um
cruzamento de terra batida. Uma
maneira simples de preservar algo
referente à linha ferroviária que no
quilómetro 104,1 teria uma casa de
passagem de nível. A nossa presença
despertou a curiosidade de quem
ali passava e, numa breve troca de
palavras, a saudade do comboio veio
ao de cima com as queixas habituais
de quem se viu privado do meio de
transporte e que acabou por ficar
ainda mais abandonado e sozinho.
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Ao quilómetro 104,6 chegamos à
antiga estação de Salsas cujo edificio
foi completamente renovado. As obras
de remodelação que ocorreram na área,
transformaram a zona envolvente, e
parte do antigo canal ferroviário acabou
por ser ocupado pelas instalações de um
lar de idosos. Na fachada do edificio de
passageiros está colocada uma placa
em homenagem a Abilío Beça, um
politico que lutou para que a linha férrea
até Bragança fosse uma realidade. Por
curiosidade mórbida, o facto de ter sido
um comboio a causa da sua morte, ao
tentar subir para o mesmo em movimento
aqui mesmo em Salsas no ano de 1917.
Do conjunto podemos ainda apreciar o
depósito de água metálico e uma toma de
água. Ao contrário do que se viu desde
Mirandela, o edificio de passageiros de
Salsas é de apenas um piso

Podem perguntar os leitores o porquê de
sensivelmente ao quilómetro 109,2 termos fotografado
uma passagem supeior sobre o itinerário principal 4.
Bem, isto é o canal ferroviário que veio substituir o que foi
destruído com a construção da nova estrada. Por vezes
alteram-se os antigos percursos por onde o comboio
passava de modo a manter uma rota dedicada a uma
ecopista, mas aqui manteve-se o trajecto praticamente
inalterado. É também a partir deste ponto que a Linha
do Tua começava a subir a caminho da estação mais
alta de toda a rede ferroviária portuguesa.

Metros antes de chegarmos a Rossas,
é altura de mais uma breve paragem no
quilómetro 190,883, onde existe mais um
local de interesse. Desta vez é a antiga
passagem de nível, onde ainda está de pé
e habitada a casa de guarda no cruzamento
com a nacional 15. Mantém-se tudo
praticamente inalterado desde o fim do
comboio e os abrigos e barracões tão tipicos
dos caminhos-de-ferro continuam a fazer
parte da paisagem.
Na próxima edição vamos apresentar os
quilómetros que faltam até Bragança.
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O 4007 com o comboio 21184,
desdobramento do 184 para
fazer face ao aumento de
passageiros, na passagem por
Tunes, em Julho de 2017.
Pedro André
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NRN - APAC
faz passeio ferro-cultural
Manuel Pedro Luna

N

o passado dia 15 de Julho, o NRN-APAC
organizou um passeio ferro-cultural à
zona de São João da Pesqueira, de cuja
câmara municipal recebemos o melhor dos apoios.
Em frente ao pavilhão da exposição, encontrava-se um circuito oval de vapor vivo em bitola de 5”.
Neste circulavam alternadamente uma locomotiva
a vapor e um tractor “diesel” (na realidade com tracção eléctrica), que faziam as delícias dos miúdos
(e graúdos) que viajaram nestas singulares composições.
O grupo, constituído por 34 sócios e familiares,
partiu às 09h10 da estação de S. Bento numa auto-

A bordo do comboio na viagem a caminho da Ferradosa
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motora 592.2, chegando ao apeadeiro de Ferradosa pelas 12h20.
Aí todos nos apeámos, entrando num espaçoso e
moderno autocarro.
Começou então a parte cultural do passeio, com
uma visita ao miradouro de São Salvador do Mundo, local onde se nos juntaram as duas guias postas à nossa disposição pelo município e que nos
acompanharam em toda a parte cultural.
Terminada esta visita, o grupo rumou para a vila
de São João da Pesqueira, com uma demorada visita ao “restaurante Cantiflas”, onde nos foi servido
um opíparo almoço.
Continuando a actividade cultural, seguiu-se uma
visita ao “Museu do Vinho”, que incluiu uma prova

Associativismo

de vinhos da região.
Pelas 16h30, novamente de autocarro,
o grupo seguiu para a
freguesia de Trevões
onde foi proporcionada uma visita à igreja
matriz de Santa Marinha (monumento nacional), ao Museu de
Arte Sacra e ao Museu Etnográfico.

Visita ao Museu do Vinho

No fim destas visitas, e sempre no
autocarro, seguimos
para Espinhosa, onde
visitámos o Museu do
Azeite, um velho lagar, ainda operacional.
Deixamos aqui uma palavra de apreço às duas
guias que a câmara municipal pusera à nossa disposição e que nos acompanharam até Espinhosa.
Assim terminava a parte cultural. Mas o tempo
correra depressa demais e o regresso à Ferradosa
era já muito periclitante. Houve assim que mudar
o local de embarque para Pinhão, o que nos deu
tempo para uma rápida refeição nas cafetarias
desta vila.
Na Régua, o único incidente do passeio: o comboio deixou ali metade da composição e, com a
mudança, um sócio perdeu o comboio, ficando em
terra, por distracção própria.
E o passeio terminou em Campanhã, pelas
23h20, onde chegámos cansados, mas satisfeitos.

Visita à Igreja Matriz de Trevões
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Encontro de Módulos
no

Museu Nacional
Ferroviário
Bruno Luís

Bruno Luís / Sérgio Santos

D

epois do sucesso alcançado na exposição
de Santarém em 2016, este ano os objetivos
para o encontro de Primavera do CIM – H0,
Club Ibérico de Módulos H0, foram mais ambiciosos.
Nada mais nada menos que no Museu Nacional Ferroviário e num fim-de-semana ampliado!
Foi assim que decorreu entre os dias 28 de Abril e 1
de Maio mais um encontro ibérico de módulos no MNF,
mais concretamente na nave que alberga o comboio
Presidencial, onde foi possível montar uma maquete formada por mais de 100 módulos, sendo cerca de metade
de participantes portugueses e a outra metade dos participantes espanhóis, os quais vieram de Madrid, Valência, Cáceres, Logroño ou Miranda de Ebro.
Relativamente aos módulos presentes, foi possível
contar com alguns que participaram em anos anteriores,
mas também algumas estreias. A montagem decorreu
na quinta-feira durante a tarde e estendeu-se até à manhã de sexta-feira, para efetuar afinações nas ligações e
outros pormenores.
De forma a tornar todo o ambiente o mais real possível, a circulação de comboios de passageiros foi feita
com recurso a horários pré-programados.
Com recurso a aparelhos portáteis de comunicação,
foi possível a troca de informações entre os diversos ele-

Foto Bruno Luís

Foto Bruno Luís

Foto Bruno Luís
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M
Bodelismo
alastro
mentos da organização a fim de fazer fluir a circulação
dentro do possível, tornando mais atrativa e divertida a
toda a exploração.
As composições foram bastantes variadas, naturalmente na sua grande maioria da península ibérica, sendo também possível ver algumas composições de outros
países. Sendo assim, a distribuição das composições foi
feita da seguinte forma:
Sexta de tarde e sábado de manhã – material ibérico
de época I a IV;
Sábado de tarde e domingo de manhã – material não
ibérico internacional;

Foto Bruno Luís

Domingo de tarde e segunda – material ibérico de
época V e VI.
Em jeito de conclusão, a realização desta iniciativa,
permitiu não só para mostrar ao público este passatempo, como também dar a conhecer o Museu Nacional Ferroviário e toda a história e património que alberga, uma
vez que a entrada foi livre durante todo o fim-de-semana.
Mas, sem dúvida, o que deu mais ambiente ao ambiente em si já criado pelo facto da maquete estar montada no meio das peças de museu da CP, desde a automotora Allan 0304 até à Alco 1501, foi mesmo a circulação
contígua de composições e manobras na triagem do Entroncamento, fazendo com que os participantes por muitos momentos sentissem e confundissem de onde vinha
o ruído das circulações. Uma experiência única e que se
espera que se repita num futuro próximo!

Foto Bruno Luís

Foto Sérgio Santos

Foto Sérgio Santos

Foto Sérgio Santos
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Foto Sérgio Santos
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Foto Sérgio Santos

Foto Sérgio Santos

Foto Sérgio Santos

Foto Sérgio Santos

Foto Sérgio Santos

Foto Sérgio Santos

Salastro
potting
B

A 2278 cruza a ponte sobre
o Tejo em Constância, no
Regional nº 5621, em Março de
2015.
Ricardo Quinas
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O

Museu Natural da Eletricidade, em Seia, acolhe, até ao dia 15 de março
de 2018, uma exposição temporária alusiva ao mundo ferroviário, intitulada
“Comboios na Beira Alta”.

A exposição, realizada com a colaboração do Museu Nacional Ferroviário, apresenta
40 objetos, “que contam histórias de uma caminhada iniciada no último quartel de
1800, quando o comboio ligou a Figueira da Foz a Vilar Formoso”, refere a organização.
A mostra, que dá especial destaque à Linha da Beira Alta, pode ser visitada de
terça-feira a domingo, no horário normal de funcionamento do Museu Natural da
Eletricidade.
http://www.pportodosmuseus.pt/2017/04/17/comboios-na-beira-alta-em-exposicaoem-seia/

Estação Terminal

EXPOSIÇÃO PARTICIPATIVA «HISTÓRIAS DE BRINCAR»

O

Museu Nacional Ferroviário promove uma exposição participativa desafiando à partilha de

memórias de infância a partir de brinquedos
antigos da temática ferroviária até ao dia 31
de agosto.
Elemento incontornável do imaginário infantil, o comboio acompanhou sucessivas gerações de crianças como fiel companheiro de
longas horas de brincadeira. Um gosto frequentemente passado de pais e avós para
filhos e netos, os quais, não raras vezes, se
tornariam ferroviários.
Assumindo-se como local de encontro e partilha, o Museu Nacional Ferroviário promove
a exposição participativa “Histórias de Brincar” com o intuito de resgatar estas histórias,
apresentando ao público brinquedos antigos
associados à temática ferroviária, cedidos
pelos participantes, convidando-os a partilhar
histórias e memórias individuais ou coletivas
relacionadas com os objetos.
Para participar, basta preencher e enviar a ficha de candidatura em anexo, acompanhada de uma foto do
objeto, até ao dia 31 de agosto. As peças selecionadas integrarão a exposição temporária que estará patente ao público no MNF, no Entroncamento, a partir de dia 22 setembro.
Consulte o rRegulamento, ficha de candidatura em anexo e para mais informações contacte-nos através do
email comunicacao@fmnf.pt ou do telefone 249 130 382.
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Comboio Histórico do Vouga

© Nuno Magalhães

Descubra um novo caminho cheio de história. Pela primeira vez um comboio histórico na Linha do Vouga, numa viagem com inicio em Aveiro, destino a Macinhata do Vouga e visita ao centro histórico de Águeda. Uma
viagem no tempo, uma antiga locomotiva diesel, três carruagens dos primeiros anos do século XX.
Programa em 2017
Programa de um dia, com partida de Aveiro pelas 13h40 com chegada a Macinhata do Vouga pelas 15h08. Animação a bordo com grupo de música e cantares tradicionais da região e prova dos famosos pastéis de Águeda. À
chegada a Macinhata do Vouga, visita ao Museu Ferroviário com possibilidade de degustar ou adquirir produtos
regionais. Regresso pelas 16h25 com paragem em Águeda e visita ao centro histórico daquela cidade.

O Comboio Histórico

c i r cu l a e n t r e j u l h o e s e t e m b r o

u Sábados, entre 1 de julho e 30 de setembro:
l

Ida: Aveiro 13h40 – Macinhata do Vouga 15h00;

l

Volta: Macinhata do Vouga 16h25 – Águeda 16h48 / Águeda 18h11 – Aveiro 19h01.

https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio-historico-vouga
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Comboio Histórico do Douro

Viajar no Comboio Histórico do Douro é fazer uma viagem no tempo. Num
percurso à beira do Rio Douro, a carismática locomotiva a vapor 0186,
construída em 1925 pela Henschel & Son e as 5 carruagens históricas, percorrem a distância que vai da Régua ao Tua, numa viagem única ao passado, marcada pela beleza da paisagem classificada pela UNESCO como
© Pedro André
Património Mundial.
Programa em 2017
Programa de um dia, com partida da Régua pelas 15h22 e regresso pelas 18h32 com paragem no Pinhão, seguindo até ao Tua e regresso. Animação a bordo com grupo de música e cantares tradicionais da região e um
brinde com um Porto Ferreira. Poderá também saborear os rebuçados da Régua, tradição a cumprir por quem
visita esta região.

O C o m b o i o H i s t ó r i co

c i r c u l a e n t r e j u n ho e o u t u b r o

u
u
u
u

Sábados, entre 3 de junho e 28 de outubro de 2017;
Domingos, entre 4 de junho e 29 de outubro de 2017;
Quartas-feiras, entre 2 e 30 de agosto de 2017;
Terça-feira, dia 15 de agosto (feriado).

l
l

Ida: Régua 15h22 – Tua 16h33
Volta: Tua 17h15 – Régua 18h32

https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/
em-lazer/cultura-natureza/comboio-historico

© Pedro André
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Comboio MiraDouro

© Ricardo Quinas

Uma composição formada por carruagens da década de 40 vai voltar a circular na Linha do Douro, num novo comboio diário, dirigido essencialmente aos muitos turistas que no período de verão visitam a região a partir do
Porto, até ao Tua.
Programa em 2017
As viagens deste comboio iniciam-se a 30 de junho e prolongam-se até 30 de setembro, com partida de Porto
São Bento às 09h25 e chegada à estação do Tua às 12h28. No regresso, tem partida do Tua às 16h34 e chegada
a Porto São Bento às 20h55 nos dias úteis e às 20h30 aos sábados, domingos e feriados.
Designado de MiraDouro, este novo serviço da CP – Comboios de Portugal resulta da recuperação de seis
charmosas carruagens produzidas na década de 40 pela fabricante suíça Schindler. A tração será feita com uma
locomotiva diesel dos anos 60, que mantém todas as características da sua época original.
Este comboio é uma resposta da CP à crescente procura turística sazonal, de portugueses e estrangeiros, pela
região do Douro e, em particular, pelos serviços de transporte naquele é um dos mais belos trajetos ferroviários
do país.
O MiraDouro terá paragem em Porto Campanhã, Régua, Pinhão e Tua e os preços são idênticos aos praticados
no serviço Interregional da CP (11,60 euros para o percurso Porto – Tua e 9,75 euros entre Porto e Peso da
Régua).
As carruagens beneficiam de grande espaço interior e de janelas amplas e panorâmicas, que se podem abrir
para melhor contemplar as paisagens do Douro vinhateiro, reconhecidas pela UNESCO como património da
humanidade
https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/miradouro
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Festa das Vindimas

De comboio até as vindimas.
Para celebrar as vindimas, nada melhor do que conhecer toda a tradição e
participar no processo produtivo do vinho na região do Douro. Tem garantida uma boa colheita, muito convívio e festa, numa viagem deslumbrante
© André
Lourenço
entre o Porto e o Pinhão.
© Pedro
André

Sábados: 23

e

30

de setembro e

7

outubro de

2017

Programa em 2017
Programa de um dia, com viagem em comboio especial, formado por carruagens de 1ª e 2ª classe, no percurso
Porto Campanhã/Pinhão e Régua/Porto Campanhã, com partida às 8h00 e regresso pelas 20h20.
À chegada à estação de Pinhão e após transfer em autocarro até à Quinta da Avessada, será feita a receção aos
visitantes com música popular e degustação de um moscatel e de algumas iguarias da região como, por exemplo, o tradicional pão e bola de carne.
A quem desejar participar na vindima, serão fornecidos baldes e tesouras e explicadas as castas, a história da
região e algumas tradições relacionadas com a vindima.
Segue-se um almoço regional, composto por entradas (pataniscas de bacalhau, enchidos variados e trigo de
Favaios), prato (sopa à lavrador e grelhado misto com batata a murro e couve cozida) e sobremesa (buffet de
doces regionais e fruta da época, café e compotas caseiras). Será servido água e vinho tinto ou branco D.O.C.,
à discrição.
De tarde, visita aos lagares e início da lagarada, acompanhada de cantos tradicionais durienses seguida de prova documentada de vinhos licorosos no espaço da Enoteca.
No final do dia, regresso de autocarro à estação da Régua de onde sairá o comboio especial com destino a Porto
Campanhã.
https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/festa-vindimas

57

Estação Terminal

Trainspotter Impressa

Compra através da loja online da APAC - https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
Opções de pagamento: multibanco e transferência bancária.
Opções de entrega: recolha nas sedes da APAC em Lisboa e no Porto ou via serviço de entrega em
morada a eleger.
Condições especiais de aquisição durante o período de pré-venda - garantia de disponibilidade e preço
promocional.
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Na próxima edição vamos viajar
pelas pontes do rio Sizandro

