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TrainsPoTTer v – seTembro 2017 

A	Trainspotter	V	é	dedicada	ao	serviço	Alfa	Pen-dular	e	aos	seus	distintos	comboios.	

Nesta	edição	super-especial	fazemos	a	revi-
são	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	repor-
tagem	 fotográfica	nas	oficinas	da	EMEF,	no	Entronca-
mento.

Além	das	fotografias	que	permitem	traçar	a	história	de	
um	dos	mais	importantes	serviços	ferroviários	de	Portu-
gal	dos	últimos	20	anos,	juntamos	estatísticas,	detalhes	
técnicos	e	a	história	 dos	horários	do	 serviço,	 sem	es-
quecer	a	memória	descritiva	do	estado	original	destes	
comboios,	numa	importante	missão	de	preservação	fer-
roviária	 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	Pen-
dular;

l Aquisição	e	especifica-
ção	 dos	 comboios	 pendula-
res;

l Início	e	evolução	do	ser-
viço	Alfa	Pendular;

l Características	técnicas	
dos	comboios	CPA	4000;

l Manutenção	e	estatísti-
cas	dos	comboios	CPA	4000;

l O	estado	 original	 dos	
comboios	para	memória	futu-
ra;

l O	projeto	de	renovação	
dos	comboios;

l Renovando	 um	 com-
boio	Alfa	Pendular	–	reporta-
gem	em	oficina;

l O	Presente	e	futuro	da	
Alta	Velocidade	em	Portugal.

Uma	 imperdível	 revista	so-
bre	 os	 mais	 notáveis	 com-
boios	 da	 CP.	 Compra	 online	
em:

https://www.caminhosdefer-
ro.pt/loja/

https://www.caminhosdeferro.pt/loja
https://www.caminhosdeferro.pt/loja
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ediTorial

Pedro André Pedro André

E	eis	que	se	aproxima	o	final	 do	Verão	onde	as	novidades	 ferroviárias	 surpreenderam	 grande	
parte	dos	entusiastas	com	a	aposta	em	produtos	

turísticos	no	Douro	e	no	Vouga.	Ao	já	habitual	Histórico	do	
Douro,	 juntou-se	 o	 Histórico	 do	 Vouga	 e	 as	 carruagens	
Schindler	 voltaram	 a	 ser	 rainhas	 no	 Douro	 e	 também	
ocasionalmente	no	Minho.	

A	Linha	do	Vouga	entre	Aveiro	e	Sernada	renasceu	das	
cinzas	com	a	locomotiva	9004	a	rebocar	as	três	carruagens	
históricas	de	via	estreita	cheias	de	entusiastas,	 turistas	e	
curiosos	que	não	quiseram	deixar	de	percorrer	as	paisagens	
verdejantes	do	vale	do	Vouga.	Seria	interessante	"esticar"	
o	serviço	 turistico	até	Sernada	permitindo	dessa	maneira	
que	os	passageiros	pudessem	usufruir	de	uma	das	vistas	
mais	bonitas	protagonizadas	a	bordo	do	comboio.

O	Miradouro	foi	mais	um	caso	de	sucesso	protagonizado	
pela	 CP	 com	 muitas	 das	 viagens	 a	 terem	 uma	 elevada	
procura.		Para	quem	ainda	não	teve	a	possibilidade	de	viajar	
nestes	comboios,	relembramos	que	no	caso	do	Miradouro	
e	do	Histórico	do	Vouga	tem	até	ao	final	de	Setembro	para	
embarcar	numa	viagem	repleta	de	interesse.

No	 entanto,	 as	 novidades	 continuam	 a	 surgir	 e	 se	 o	
Comboio	das	Vindimas	é	 já	uma	 tradição,	 temos	ainda	o	
regresso	do	PTG	que	vai	percorrer	as	 linhas	do	norte	do	
país,	 cujo	 roteiro	 foi	 anunciado	 recentemente	 pelo	 grupo	
inglês	e	pode	ser	lido	nesta	edição

Em	 relação	 à	 publicação	 da	 Trainspotter	 em	 formato	

de	papel,	surge	a	muito	desejada	reimpressão	do	primeiro	
número,	 que	 irá	 desse	 modo	 fazer	 face	 aos	 numerosos	
pedidos	que	têm	surgido	dos	leitores	que		desejavam	ter	a	
colecção	completa.	Desse	modo,	é	agora	possível	adquirir	
qualquer	um	dos	cincos	números	da	Trainspotter	existentes.

Um	grande	destaque	vai	para	a	iniciativa	da	Secção	de	
Preservação	da	APAC,	que	promove	no	dia	1	de	Dezembro	
de	2017,	um	passeio	até	Madrid	repleto	de	acção,	onde	se	
destacam	o	almoço	que	irá	decorrer	numa	Wagons	Lits	do	
Museu	das	Delícias	e	uma	viagem	na	linha	métrica	de	Los	
Cotos,	entre	muitas	outras	actividades	do	âmbito	ferroviário.		
Todos	 os	 pormenores	 relacionados	 com	o	 programa	que	
abrange	a	viagem	estão	disponíveis	para	consulta	na	parte	
final	desta	revista.

Nesta	edição,	para	além	das	novidades	que	ocorreram	
no	passado	mês	de	Agosto,	o	leitor	pode	ainda	ler	a	parte	
final	 do	artigo	que	abrange	o	que	 resta	da	Linha	do	Tua	
entre	 as	 antigas	 estações	 de	 Rossas	 e	 de	 Bragança	 e	
ficar	 a	 conhecer	 uma	 das	 modificações	 mais	 radicais	
que	 aconteceram	 na	 LInha	 do	 Tua,	 como	 foi	 o	 caso	 da	
construção	da	variante	ferroviária	de	Bragança.

Infelizmente	 não	 nos	 foi	 possível	 apresentar	 nesta	
edição	o	artigo	relacionado	com	as	Pontes	do	Rio	Sizandro	
que	havia	sido	anunciado	na	edição	anterior.	Desse	modo	
pedimos	desculpa	aos	nossos	leitores	com	a	certeza	que	o	
mesmo	irá	em	breve	ser	publicado.

A passagem do Histórico do Vouga na ponte de Sernada na marcha em vazio para Aveiro, no dia 8 de Setembro



comboio correio

O grupo PTG anunciou para Outubro um pro-
grama em Portugal, com a duração total 
de seis dias, que levará os participantes a 

percorrer as linhas ferroviárias do norte do país a 
bordo de três das renovadas carruagens Schindler, 
rebocadas por uma locomotiva 1400.

O	primeiro	dia	do	programa,	quinta-feira,	19	de	Outu-
bro,	será	apenas	para	a	chegada	dos	participantes	ao	
Porto,	cidade	onde	ficarão	alojados	durante	as	cinco	noi-
tes	incluídas.

O	 percurso	 ferroviário	 inicia-se	 no	 dia	 seguinte	 com	
uma	reprodução	do	serviço	turístico	Miradouro,	que	le-
vará	os	participantes	desde	a	estação	de	Campanhã	até	
ao	Tua,	local	onde	será	servido	o	almoço	no	restaurante	
Calça	Curta.	

Após	o	almoço,	a	viagem	continuará	pelos	31	quiló-
metros	seguintes	da	Linha	do	Douro	até	à	estação	do	
Pocinho,	 num	 troço	 habitualmente	 alheio	 à	 passagem	
das	 carruagens	Schindler,	 naquela	 que	 será	 uma	 das	
primeiras	novidades	a	nível	ferroviário	da	jornada.	O	pri-
meiro	dia	fica	completo	com	o	regresso	ao	Porto	ainda	
durante	a	tarde.

O	sábado	será	dedicado	em	exclusivo	à	Linha	do	Mi-
nho.	A	viagem	inicia-se	no	Porto,	percorrendo	toda	a	ex-
tensão	até	Valença.	Pelo	meio,	haverá	uma	paragem	em	
Nine	para	uma	visita	à	respectiva	cocheira,	local	onde	se	
encontram	guardados	dois	exemplares	únicos	da	 trac-
ção	a	 vapor,	 entre	outros	 veículos.	Ainda	antes	de	al-
moço,	os	participantes	chegarão	à	estação	de	Valença,	
onde	 visitarão	 o	 espaço	museológico	 albergado	 igual-
mente	pela	antiga	cocheira.	Após	o	almoço,	o	comboio	
regressará	ao	Porto.

Domingo	promete	ser	o	dia	mais	 relevante	do	ponto	
de	 vista	 ferroviário,	 visto	 que	 será	 dedicado	 às	 linhas	
secundárias	e	 ramais	ainda	existentes	na	 região	norte	
do	 país.	Do	Porto,	 o	 comboio	 partirá	 rumo	 a	 Leixões.	
Após	inversão	da	locomotiva,	a	composição	regressa	ao	
longo	da	Linha	de	Leixões	até	São	Gemil,	onde	a	agulha	
estará	direccionada	para	a	concordância	de	São	Gemil,	
seguindo	o	comboio	até	Ermesinde	e	continuando	para	
norte	até	Braga,	completando	o	programa	antes	de	al-
moço.

De	 tarde,	 o	 comboio	 especial	 viaja	 de	Braga	até	 ao	
Lousado,	 onde	 será	 dedicado	 algum	 tempo	 para	 uma	
visita	ao	espaço	museológico.	Enquanto	isso,	a	locomo-
tiva	inverterá	para	de	seguida	levar	o	comboio	até	Gui-
marães,	último	ponto	de	paragem	antes	do	regresso	ao	
Porto,	finalizando	mais	este	dia.

Uma	das	expectativas	do	PTG	seria	conseguir	que	a	
tracção	do	 comboio	durante	o	domingo	 fosse	assegu-

rada	 por	 uma	 locomotiva	 1900	 ou	 1960,	 actualmente	
propriedade	da	Medway,	dado	que	as	unidades	a	cargo	
da	CP	não	se	encontram	em	estado	 funcional.	No	en-
tanto,	este	parece	ser	um	cenário	pouco	provável	face	
ao	histórico	das	últimas	edições	e	às	dificuldades	adicio-
nais	ao	nível	burocrático	que	poderão	 ter	surgido	com	
a	privatização	da	antiga	CP	Carga,	agora	denominada	
Medway.

A	 segunda-feira	 dia	 23	 de	 Outubro,	 será	 dedicada	
pela	manhã	a	uma	curta	viagem	a	bordo	das	carruagens	
Schindler	entre	o	Porto	e	Aveiro.	Em	Aveiro,	a	 jornada	
continuará	pela	Linha	do	Vouga	até	Sernada,	a	bordo	do	
comboio	Histórico	do	Vouga.	Após	uma	pequena	visita	
às	oficinas	da	estação,	a	9004	inverterá	para	uma	cur-
ta	etapa	da	viagem	até	Macinhata,	local	onde	decorrerá	
uma	visita	 ao	espaço	museológico	de	Sernada.	O	dia	
termina	com	a	continuação	da	viagem	no	Histórico	de	
volta	a	Aveiro	e	de	seguida	novamente	até	ao	Porto,	e	
completando	assim	a	jornada	sobre	carris,	 já	que	o	úl-
timo	dia	será	dedicado	apenas	a	uma	visita	às	oficinas	
em	Contumil.

Recorde-se	que	a	última	vez	que	o	PTG	realizou	um	
programa	 ferroviário	 em	 Portugal	 foi	 em	 Outubro	 de	
2014,	tendo	na	altura	viajado	em	duas	carruagens	Sore-
fame	a	cargo	da	1422.

Se,	em	2014,	o	plano	realizado	foi	uma	alternativa	à	
ideia	 inicial,	 que	 passava	 pela	 utilização	 do	 Comboio	
Presidencial,	 nos	 anos	 seguintes	 os	 programas	 agen-
dados	pelo	PTG	acabariam	por	não	se	realizar	de	todo.	
Em	2015,	a	ideia	eram	novamente	seis	dias	de	viagem	a	
bordo	do	Comboio	Presidencial,	com	tracção	a	cargo	da	
1805	e	no	ano	seguinte	repetiu-se	a	intenção	de	colocar	
a	mesma	locomotiva	à	frente	de	um	comboio	especial.

A	1805	nunca	ficou	apta	para	circular	a	tempo	desses	
serviços,	sendo-lhe	mesmo	detectada	uma	avaria	grave	
que	ainda	hoje	aguarda	 resolução,	 tendo	sido	um	dos	
motivos	a	justificar	a	ausência	do	PTG	nos	últimos	anos.

PTG volTa a PorTuGal em ouTubro
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O PTG no dia 20 de Outubro de 2014 à passagem na zona 
de São Mamede, na Linha do Oeste © Valério Santos
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breves
O CPA 4008 regressou ao serviço Alfa 

Pendular em Agosto, sendo agora o 
segundo da série a exibir o novo visual 
após a revisão de nível 1 realizada nas 
instalações do posto oficinal centro no 
Entroncamento.

A renovação do 4008 iniciou-se no 
passado mês de Março, logo após se 
ter concluído a renovação do 4009. As 
expectativas iniciais apontavam para uma 
duração dos trabalhos na ordem dos três 
meses, mas o período de férias do pessoal 
da EMEF atrasou a sua conclusão.
A primeira viagem de ensaios decorreu no 
dia 9 de Agosto, entre o Entroncamento e a 
Castanheira do Ribatejo, e é aqui retratada 
pelo Valério Santos à passagem para sul 
na estação dos Riachos.

4008 reGressa ao serviço

No dia seguinte, o Ricardo Quinas 
registou a segunda marcha de ensaios do 
4008, desta vez entre o Entroncamento e 
Pombal, visto na fotografia à passagem 
na estação da Lamarosa no sentido 
ascendente.
Ainda neste dia, o 4008 seguiu mais tarde 
em vazio para Contumil, tendo entrado ao 
serviço poucos dias depois.

Aspectos detalhados de toda a renovação 
dos comboios pendulares, entre muitos 
outros dados técnicos e históricos, 
são o tema grande da edição número 5 
da Trainspotter impressa. Um número 
imperdível, realizado em colaboração com 
a CP, sobre uma das séries de comboios 
mais relevantes de sempre em Portugal.
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0362 reforça Parque diesel

Esta Allan reforçou o parque de 
automotoras diesel ao serviço da CP, que 
à data contava apenas com a unidade 0369 
desta série ao serviço.
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A Allan 0362 foi a primeira unidade do 
conjunto de cinco que se encontram 

em Contumil, a concluir a revisão, 
conforme atesta esta fotografia do Gil 
Monteiro na zona de Rio Tinto, durante 
uma marcha de ensaios realizada no dia 
25 de Agosto entre Contumil e Marco de 
Canaveses.

Estava prometido para Setembro, mas 
a CP decidiu arrancar ainda no final 

de Agosto, no dia 29, com a nova ligação 
Regional na Linha do Leste, aproveitando 
a conclusão da revisão da Allan 0362 
referida anteriormente.

O “Comboio Raiano”, nome com o qual 
o novo serviço é promovido no site da 
empresa, parte diariamente pelas 10h12 
do Entroncamento rumo a Badajoz, onde 
chega pelas 13h16 na hora portuguesa e 
onde tem ligação até Madrid. 

Em sentido inverso, as partidas acontecem 
pelas 15h24 na hora portuguesa, com 
chegada ao Entroncamento às 18h25, um 
horário pouco pertinente para a população 
do Alto Alentejo que deveria ser a 
beneficiada com o novo serviço.

“comboio raiano” arrancou no final de aGosTo

O Ricardo Quinas retratou a 0362 de 
regresso de Badajoz no segundo dia de 
operação, à passagem na zona de Vale de 
Cortiças.
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schindlers visiTaram o minho

comboio correio

Desta vez a viagem correu pelo melhor, 
conforme nos mostra esta fotografia do 
Valério Santos na zona de Vermoil, já que, 
recorde-se, no passado mês de Abril a 
mesma 1413 avariou em Chão de Maçãs 
numa viagem idêntica.

Depois da Linha do Douro, o regresso das 
Schindler à Linha do Minho foi obviamente 
uma agradável surpresa, conforme o Nuno 
Magalhães nos mostra na fotografia de um 
comboio Interregional 852 Valença – Porto 
Campanhã à passagem em Ermesinde, no 
dia 8 de Agosto de 2017.

O Comboio Presidencial cumpriu 
a viagem em vazio entre o 

Entroncamento e Contumil no dia 22 de 
Agosto, tendo em vista a edição no Douro 
que se realizará durante os meses de 
Setembro e Outubro.

A locomotiva 1413 foi novamente chamada 
de Contumil propositadamente para esta 
viagem, tendo partido do Entroncamento, 
como é habitual, após a hora de almoço, 
rumo a norte.

Durante o mês de Agosto, foram 
chamadas ao serviço composições 

formadas por locomotivas 1400 e 
carruagens Schindler para assegurarem 
comboios Interregionais e Regionais da 
Linha do Minho e da Linha do Douro.

No Minho, o recurso às carruagens 
Schindler aconteceu em rotações onde a 
utilização de composições convencionais 
se tem revelado habitual nos últimos anos, 
como a rotação dos Interregionais 851 
e 852 ou a rotação do Interregional 855, 
seguida dos regionais 3206 e 3114.

Na Linha do Douro, o acontecimento deu-
se durante o fim de semana de 18 a 21 de 
Agosto que, devido às festas da Senhora 
da Agonia em Viana do Castelo, obrigou a 
uma mobilização excepcional de unidades 
592 para o Minho e abriu assim espaço às 
Schindler para percorrem o Douro até ao 
Pocinho nos Interregionais 867 e 960.

Presidencial viajou Para conTumil
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nova locomoTiva Para a linha do 
Tua cheGou a mirandela

No início de Agosto, chegou à Linha 
do Tua a nova locomotiva que 

colocará os comboios turísticos a circular 
entre Brunheda e Mirandela, no âmbito 
do novo projecto turístico a cargo do 
empresário Mário Ferreira e que resultou 
das contrapartidas negociadas com a EDP 
pela construção da barragem de Foz-Tua.
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O emblemático comboio semanal 
dedicado ao transporte de rações da 

unidade da Valouro no Ramalhal para as 
unidades da mesma empresa localizadas 
na Pampilhosa e em Mangualde, terminou 
no passado mês de Agosto.

Há já alguns meses que o serviço se 
encontrava suprimido, ainda que de forma 
temporária, tendo finalmente sido anulados 
por completo os comboios regulares 
Pampilhosa – Ramalhal – Pampilhosa que 
circulavam ao domingo.

No dia 27 de Agosto, a Medway realizou 
uma marcha para retirar os vagões que 
ainda se encontravam parqueados no 
Ramalhal, operação que não correu bem, 
após um dos vagões Tadgs ter descarrilado 
numa das linhas da fábrica.

TráfeGo de rações do ramalhal Termina

O afastamento da Valouro do transporte 
ferroviário não é inédito nestes últimos 
anos, mas para já, as fotografias como 
esta do Valério Santos de um comboio 
Pampilhosa – Ramalhal à passagem na 
zona do Valado no dia 26 de Dezembro de 
2016, são apenas história de um passado 
recente.

O Sérgio Santos fotografou-a parqueada 
na placa giratória de Mirandela, enquanto 
o projecto turístico com arranque 
previsto para o passado mês de Julho 
aguarda ainda a  resolução de questões 
burocráticas relativas sobretudo às 
responsabilidades pela utilização da 
infraestrutura ferroviária.
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A estreia das novas locomotivas Euro 
4000 da Medway aconteceu mais cedo 

do que o previsto e de forma mais discreta 
do que se esperava: a avaria da locomotiva 
1945 no dia 14 de Agosto, enquanto viajava 
de Badajoz para o Entroncamento com 
amoníaco, serviu de motivo para chamar a 
Matilde aos trabalhos pesados.

comboio correio

euro 4000 da medway 
esTreiam-se ao serviço

Esta fotografia, providenciada pelo 
Ricardo Quinas, da “Matilde” na frente 
do comboio de amoníaco após o 
referido socorro ocorrido da Torre das 
Vargens, foi o primeiro registo da série 
em serviço comercial, não se sabendo 
se efectivamente foi o primeiro comboio 
comercial que a série realizou de forma 
“acidental”.

Por enquanto, os serviços das Euro 4000 
limitam-se ao depósito do Entroncamento, 
local onde se encontram parqueadas 
todas as quatro unidades, aguardando 
ainda uma entrada ao serviço mais séria, 
que confira maior abrangência geográfica 
à série.

A presença das Euro 4000 nos serviços 
de mercadorias da Linha do Leste tornou-
se habitual desde então, sem no entanto 
excluir a presença da série 1900, uma 
vez que nem todos os maquinistas estão 
ainda habilitados à condução das novas 
máquinas.

O Valério Santos mostra-nos este 
generoso comboio de amoníaco com 
praticamente 1200 toneladas a cargo da 
“Sara” no dia 21 de Agosto, à passagem 
na zona da Barquinha, com um atraso de 
praticamente quatro horas.
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.
Setembro de 2016: decorriam as 
obras de arranjo na Linha do Tua, 
perto da estação de Brunheda.

Pedro André
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linha do Tua
de carvalhais a braGança, ParTe iii

Nesta edição são apresentados os últimos 23 quilómetros entre as estações de Rossas e de Bragança, 
ponto final desta viagem. São nestes 23 quilómetros que existem algumas das obras de arte mais 
significativas da Linha do Tua.

Ponte de Remisquedo

Estamos	 agora	 no	 quilómetro	 110,3	
em	Rossas,	 naquela	 que	 era	 a	 estação	
mais	alta	 de	Portugal,	 situada	a	mais	de	
850	metros	de	altitude	e	onde	o	comboio	
chegou	em	Agosto	de	1906,	antes	de	ser	
finalizada	 a	 linha	 até	 Bragança.	 Durante	
quatros	meses	esta	foi	a	estação	terminal	
da	 Linha	 do	 Tua.	 Tal	 como	 temos	 visto	
anteriormente,	 o	 edificio	 de	 passageiros	
é	 de	 dois	 pisos	 e	 contava	 também	 com	
um	 cais	 coberto	 e	 respectivo	 armazém.	
O	 levantamento	 dos	 carris	 e	 as	 obras	
de	 requalificação	 que	 ocorreram	 no	
espaço,	levaram	a	que	a	maior	parte	dos	
elementos	 ferroviários	 desaparecessem,	
não	existindo	por	 isso	 vestigios	 da	placa	
giratória	que	ali	existiu.	O	comboio	deixou	
de	aqui	passar	em	1992	e	o	espaço	das	
linhas	deu	lugar	a	um	espaço	ajardinado,	
sendo	 que	 o	 armazém	 e	 o	 edificio	 de	
passageiros	 continuam	à	espera	de	uma	
nova	 vida	 já	 que	 se	 encontram	 bastante	
danificados.

Pedro André
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O	 túnel de Arufe	fica	situado	ao	quilómetro	112,1.	
É	 o	maior	 túnel	 da	 Linha	 do	Tua	 com	 cerca	 de	 160	
metros	de	extensão	e	 foi	construído	no	vale	entre	as	
estações	 de	 Rossas	 e	 de	 Sortes.	 O	 acesso	 até	 ao	
túnel	é	feito	percorrendo	algumas	centenas	de	metros	
por	 uma	 estrada	 de	 terra	 batida,	 ou	 então	 indo	 pelo	
antigo	 canal	 ferroviário	 desde	 o	 lado	 de	 Rossas.	 O	
comprimento	do	túnel	e	o	facto	de	ter	sido	construído	
em	 curva	 não	 permite	 que	 se	 veja	 a	 luz	 entre	 os	
dois	 extremos,	 sendo	 aconselhável	 levar	 iluminação	
artificial	caso	se	queira	percorrer	o	interior	do	mesmo.	
É	um	passeio	algo	diferente	pelo	interior	da	serra	onde	
em	 tempos	 passava	 o	 comboio.	 Tendo	 em	 conta	 a	
dificuldade	existente	em	 lá	chegar	e	o	 facto	de	estar	
isolado	é	também	aconselhável	que	a	visita	seja	feita	
com	companhia.

Sortes	 ao	 quilómetro	 117,1	
era	 a	 estação	 seguinte,	 estando	
actualmente	 algo	 descaracterizada	
após	as	obras	que	 foram	 feitas.	Nos	
dias	de	hoje	encontra-se	ocupada	pela	
sede	da	junta	de	freguesia	de	Sortes.	
As	 obras	 que	 decorreram	 levaram	 a	
que	o	aspecto	exterior	do	edificio	de	
passageiros	 perdesse	 a	 tradicional	
“cobertura”	 branca	 e	 que	 não	 exista	
hoje	 qualquer	 referência	 escrita	 nas	
paredes.	Por	 vezes,	 a	 requalificação	
dos	antigos	espaços	 ferroviários	não	
respeita	a	memória.
Era	uma	estação	tradicional	do	Tua	

com	o	pequeno	edificio	de	passageiros	
e	o	tradicional	cais	coberto,	preparada	
para	 cruzamentos	 e	 era	 uma	 das	
últimas	estações	existentes	antes	da	
chegada	a	Bragança.

A	cerca	de	100	metros	de	distância	fica	
situado	 o	 Túnel de Sortes	 com	 cerca	
de	30	metros	de	comprimento	e	que	 foi	
alvo	 recentemento	 de	 uma	 intervenção	
de	 modo	 a	 reforçar	 a	 estrutura.	 Esta	
intervenção	com	recurso	a	uma	estrutura	
metálica	 acontece	 porque	 no	 cimo	 do	
túnel	passam	dois	arruamentos	de	onde	
é	possivel	 ter	uma	panorâmica	do	canal	
ferroviário	e	da	zona	da	antiga	estação.	
Essa	deve	ter	sido	também	a	razão	pela	
qual	se	optou	pela	construção	do	túnel	ao	
invés	de	ter	sido	feita	uma	trincheira.
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Dezenas	de	metros	mais	à	frente	
e	 seguindo	 por	 onde	 o	 comboio	
circulava	 chegamos	 até	 à	 ponte 
ferroviária do Remisquedo,	
sem	 duvida	 um	 dos	 locais	 mais	
bonitos	 de	 toda	 a	 parte	 serrana	
da	Linha	do	Tua.	Construída	para	
ultrapassar	 o	 vale	 onde	 corre	 a	
ribeira	de	Remisquedo,	conta	com	
100	metros	de	comprimento	e	com	
uma	 estrutura	 metálica	 composta	
por	 três	 tramos,	 suportada	 por	
dois	pilares	metálicos	assentes	em	
cantaria,	 sendo	 que	 os	 encontros	
são	também	em	cantaria.	É	visivel	
do	 IP4	 e	 da	 estrada	 nacional	 15.	
Atravessar	a	mesma	pedonalmente	
é	um	enorme	risco	tendo	em	conta	
o	estado	de	degradação	em	que	já	
se	encontra.

Remisquedo	 é	 uma	 das	 zonas	 mais	
interessantes	desta	zona	da	Linha	do	Tua.	Ao	
quilómetro	119,8	existe	o	túnel	de	Remisquedo	
com	cerca	de	135	metros	de	extensão	e	situado	
após	o	túnel	de	Sortes	em	direçcão	a	Bragança.	
A	melhor	opção	para	lá	chegar	é	percorrer	700	
metros	desde	a	antiga	passagem	de	nível	de	
Remisquedo	pelo	canal	ferroviário	sendo	que,	
em	alguns	locais,	a	vegetação	impõe	algumas	
dificuldades	ao	avanço	da	caminhada.	Sendo	
um	túnel	em	 linha	 recta	a	sua	passagem	não	
inspira	grandes	problemas	e	faz-se	facilmente.	
O	único	senão	é	o	isolamento	do	local	onde	o	
mesmo	se	encontra	e	tal	como	em	Arufe	andar	
sozinho	 naquele	 local	 é	 sempre	 um	 pequeno	
risco.

A	antiga	passagem	de	nível	é	 sobejamente	
conhecida	pela	inúmeras	fotografias	existentes	
da	casa	que	existe	neste	antigo	atravessamento	
rodoviário.	A	pequena	habitação	com	o	telheiro	
é	 sinónimo	 da	 paragem	 que	 existiu	 aqui	 em	
tempos,	embora	a	plataforma	e	o	local	onde	os	
comboios	paravam	ficassem	no	lado	oposto	da	
estrada,	 onde	 ainda	 existem	 alguns	 vestígios	
escondidos	 sob	 a	 vegetação.	 Se	 no	 inicio	 a	
plataforma	 ficava	 no	 lado	 direito	 no	 sentido	
ascendente,	 mais	 recentemente	 a	 plataforma	
tinha	passado	a	ser	do	lado	esquerdo.
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Rebordãos	ao	quilómetro	122,1	
é	 mais	 uma	 passagem	 de	 nível	
que	 foi	 adaptada	 para	 o	 serviço	
comercial	 de	 passageiros.	 Aqui,	
a	 pequena	 casa	 que	 servia	 de	
habitação	 está	 recuperada	 e	 era	
também	 um	 dos	 poucos	 locais	
onde	 ainda	 se	 podiam	 ver	 carris.	
No	 entanto,	 a	 renovação	 da	
estrada	 nacional	 15	 levou	 a	 que	
ficassem	 escondidos	 sob	 uma	
camada	de	alcatrão.	A	plataforma	
ainda	 sobrevive	 em	 frente	 do	
pequeno	 edificio	 que	 mantém	 a	
quilometragem	 e	 o	 nome	 bem	
visiveis.	 Esta	 paragem	 servia	 as	
pequenas	aldeias	de	Rebordãos	e	
de	Sarzêda.	

A	cerca	de	um	quilómetro	de	distância	existe	
uma	pequena	ponte ferroviária	metálica		com	
15	 metros	 de	 comprimento	 que	 permitia	 a	
ligação	 sobre	 a	 ribeira	 de	 Rebordãos.	 A	
Linha	 do	 Tua	 aqui	 fazia	 uma	 curva	 enorme	
de	modo	 a	 permitir	 a	 ultrapassar	 o	 vale	 e	 o	
único	acesso	é	percorrendo	o	canal	ferroviário	
desde	 as	 proximidades	 da	 estrada	 nacional	
15.	Como	curiosidade	o	 facto	de	existir	para	
visita	 o	 castelo	 de	 Rebordãos	 situado	 num	
dos	pontos	mais	 altos	 da	 serra	 da	Nogueira	
com	vista	priveligiada	sobre	o	vale	da	ribeira	
de	Rebordãos.

	A	 caminho	 de	Bragança	 ao	quilómetro 
124,163 passa	 quase	 despercebida	 uma	
outra	 passagem	 de	 nível	 onde	 existe	 uma	
pequena	 habitação	 e	 um	 pequeno	 abrigo.	
Ao	 contrário	 de	 Rebordãos	 esta	 encontra-
se	 ao	 abandono.	 Enquanto	 noutras	 linhas	
como	 a	 Linha	 do	 Sabor,	 as	 passagens	 de	
nível	eram	raras,	na	Linha	do	Tua	o	percurso	
da	estrada	nacional	15	atravessa	uma	série	
de	 vezes	 o	 caminho-de-ferro	 e	 é	 desde	
Rossas	a	melhor	via	de	comunicação	para	
visitar	o	que	resta	da	Linha	do	Tua.
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Ao	 quilómetro	 129,9	 temos	 a ponte da 
Coxa	com	cerca	de	20	metros	de	comprimento	
e	 constítuida	 por	 um	 único	 tramo	 metálico	
suportado	 por	 encontros	 de	 cantaria.	 É,	muito	
provavelmente,	 o	 último	 ponto	 nitidamente	
ferroviário	que	existe	antes	de	se	entrar	dentro	
do	 aglomerado	 populacional	 da	 cidade	 de	
Bragança,	 onde	 as	 alterações	 de	 traçado	 e	
o	 crescimento	 urbano	 têm	 vindo	 ao	 longo	 dos	
úiltimos	anos	a	destruir	o	que	ainda	restava	do	
canal	ferroviário.

Já	o	sol	se	escondeu	quase	por	
completo	 quando	 chegamos	 à	
antiga	estação	de	Mosca,	situada	
ao	quilómetro	125,6.	 	O	ambiente	
nocturno	 combina	 na	 perfeição	
com	o	estado	em	que	se	encontram	
o	 edificio	 de	 passageiros	 e	 o	
armazém.	A	 última	 estação	 antes	
de	Bragança	 está	 ao	 abandono	 e	
o	 canal	 ferroviário	 é	 nos	 dias	 de	
hoje	 uma	 estrada	 de	 terra	 batida	
que	 serve	 de	 acesso	 a	 alguns	
terrenos	 e	 habitações.	 Estamos	
ainda	 a	 cerca	 de	 oito	 quilómetros	
de	Bragança	e	daqui	em	diante	o	
canal	 ferroviário	 começa	 a	 ficar	
cada	vez	mais	descaracterizado.

	Manhã	cedo,	altura	de	se	finalizar	o	que	resta	
da	Linha	do	Tua.	Quilómetro 127,4	e	mais	uma	
antiga	 passagem	 de	 nível	 com	 a	 habitação	
habitual	desta	zona	do	país.	O	acesso	aqui	 faz	
-se	a	partir	da	rua	de	São	Lourenço	e	estamos	já	
nos	arredores	da	cidade	de	Bragança.	É	a	última	
habitação	 relacionada	 com	a	 Linha	 do	Tua	 que	
existe	antes	da	estação	terminal,	sendo	minúscula	
como	tantas	outras.	Dá	que	pensar	como	é	que	
num	 espaço	 tão	 pequeno	 era	 possível	 viver	
alguém	a	tempo	quase	inteiro,	muitas	das	vezes	
com	familiares.
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O	 ramal Junta – Bragança	 que	 ficava	
situado	 ao	 quilómetro	 130,5,	 tinha	 como	
objectivo	servir	os	silos	da	EPAC	que	existiam	
em	Bragança	e	outras	instalações.	Quando	foi	
construída	 a	 variante	 de	 Bragança	 e	 a	 linha	
original	 foi	 levantada,	 o	 comboio	 passou	 a	
chegar	apenas	até	este	local,	deixando	de	ter	
ligação	 directa	 com	 a	 estação	 de	 Bragança.	
Hoje	o	local	é	a	rua	do	Brasil	e,	para	além	dos	
imponentes	silos,	é	ainda	perfeitamente	visivel	
o	 cais	 que	 permitia	 o	 acesso	 aos	 vagões.	
Encontrarão	 um	 pouco	 mais	 de	 informação	
no	 artigo	 sobre	 a	 “Variante	 Ferroviária	 de	
Bragança”	que	está	presente	nesta	edição	da	
Trainspotter.

A	 estação	 de	 Bragança	 é	 o	
ponto	 final	 desta	 nossa	 viagem	
que	 começou	 em	 Carvalhais.	 A	
estação	 ferroviária	deu	 lugar	a	uma	
estação	 rodoviária	 e	 os	 autocarros	
substituiram	os	 comboios.	O	 edifico	
da	estação	é	o	segundo	maior	depois	
de	 Mirandela	 e	 está	 perfeitamente	
conservado,	 fruto	 da	 utilização	
actual.	 Foi	 instalada	 uma	 secção	
museológica	nas	antigas	instalações	
ferroviárias	 mas	 a	 mesma	 está	
encerrada,	 não	 permitindo	 ao	
visitante	 conhecer	 algumas	 das	
peças	 que	 lá	 estão	 resguardadas.	
A	 dimensão	 da	 estação	 decorre	 do	
facto	 de	 ser	 a	 estação	 terminal	 e,	
embora	 tivessem	 existido	 alguns	
planos	 para	 que	 a	 Linha	 do	 Tua	
tivesse	 ligação	 à	 vizinha	 Espanha,	
a	 linha	nunca	passou	desta	 cidade.	
Em	 virtude	 da	 alteração	 de	 traçado	
que	 ocorreu	 em	 1968,	 o	 acesso	 à	
estação	mudou	de	local,	embora	isso	
não	tenha	levado	a	grandes	obras	de	
modificação	no	perimetro	da	estação.
O	comboio	chegou	a	Bragança	no	

dia	 1	 de	 Dezembro	 de	 1906	 e	 em	
1992	apitou	pela	última	vez	após	86	
anos	de	história.	

balasTro



Estaçáo de Abreiro na Linha 
do Tua, inserida num dos 
troços que irá em breve ser 
percorrido por um comboio 
turístíco, Setembro de 2016.

Pedro André
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Nos	dias	de	hoje,	a	cidade	de	Bragança	já	não	
é	servida	pelo	caminho-de-ferro	desde	que	a	
Linha	do	Tua	encerrou	definitivamente	entre	

Bragança	e	Mirandela,	no	ano	de	1992,	após	86	anos	
de	história	 ferroviária.	No	entanto,	e	enquanto	o	 com-
boio	existiu,	aconteceu	uma	grande	alteração	no	acesso	
ferroviário	 até	 à	 cidade	 com	a	 construção	 da	 variante	
ferroviária	de	Bragança.

Em	finais	de	1906	deu-se	a	inauguração	da	Linha	do	
Tua	entre	Rossas	e	Bragança-	com	o	trajecto	da	linha	a	
circundar	a	cidade	pelo	lado	nascente	da	mesma	até	ao	
local	onde	ficou	 instalada	a	estação	e	de	onde	estava	
previsto	 que	 a	 linha	 seguisse	mais	 tarde	 em	direcção	
a	Espanha.	A	situação	manteve-se	 inalterada	até	que,	
no	ano	de	1947,	surgiu	um	plano	da	autoria	do	arqui-
tecto	 Januário	 Godinho,	 relacionado	 com	 o	 futuro	 da	
expansão	da	 cidade	de	Bragança,	 e	 onde	a	 Linha	do	
Tua	aparecia	como	um	enorme	entrave	ao	crescimento	
urbano.	Inicialmente	este	plano	“obrigava”	a	que	fosse	
construída	uma	nova	estação	e	se	aproveitasse	o	canal	
ferroviário	existente	para	um	novo	arruamento,	havendo	
desse	modo	 lugar	 a	uma	mudança	 radical	 do	 traçado	
ferroviário.

Durante	o	mandato	camarário	que	decorreu	entre	o	
dia	16	de	Janeiro	de	1953	e	25	de	Novembro	de	1954,	

as	entidades	oficiais	relacionadas	com	a	câmara	munici-
pal	de	Bragança,	com	destaque	para	o	vereador	Adriano	
Augusto	Rodrigues,	 decidiram	que	a	estação	 ferroviá-
ria	se	 iria	manter	no	mesmo	local	e	que	as	alterações	
abrangeriam	apenas	a	construção	de	um	novo	acesso	
ferroviário	até	à	estação.

Depois	de	um	técnico	da	Direcção	Geral	de	Transpor-
tes	Terrestres	ter	visitado	Bragança,	a	câmara	ficou	res-
ponsável	pela	elaboração	de	um	plano	que	englobava	
a	construção	desse	novo	acesso	ferroviário.	No	dia	26	
de	Novembro,	Adriano	Augusto	Rodrigues	 toma	posse	
como	presidente	da	câmara	Municipal	de	Bragança,	e	
logo	no	dia	22	de	Dezembro,	comunica	com	o	director	
geral	dos	transportes	terrestres,	onde	lhe	apresenta	as	
razões	que	levavam	a	que	as	gentes	de	Bragança	qui-
sessem	essa	alteração	do	percurso	ferroviário.

No	ano	seguinte,	em	1955,	no	dia	20	de	Abril,	a	Direc-
ção	Geral	de	Transportes	Terrestres	informou	a	câmara	
de	todos	os	pormenores	técnicos	que	estavam	relacio-
nados	 com	a	 construção	 da	 futura	 variante	 ferroviária	
de	 Bragança.	 Desses	 pormenores,	 destacavam-se	 os	
factos	de	a	linha	ter	de	passar	numa	trincheira	de	modo	
a	não	afectar	o	tráfego	aéreo	relacionado	com	o	aeró-
dromo,	e	de	ser	construída	uma	passagem	desnivelada	
com	a	estrada	nacional	103.

Variante de Bragança

Pedro André
Reprodução de postal, Ediçáo de Adriano Rodrgigues
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Ainda	em	1955,	no	dia	8	de	Novembro,	o	director	ge-
ral	da	CP	informou	o	director	geral	dos	transportes	ter-
restres	que	o	projecto	da	variante	era	viável,	mas	que	
apenas	como	último	recurso,	já	que	a	ligação	até	Gua-
dramil	em	Espanha	estava	ainda	prevista	tal	como	esta-
va	no	Plano	da	Rede	Ferroviária	de	1929.	Nesta	mesma	
data,	 informava	ainda	o	director	geral	dos	serviços	de	
urbanização	que	a	construção	da	variante	não	devia	ter	
qualquer	encargo	para	a	companhia	ferroviária,	já	que	a	
mesma	era	do	interesse	da	cidade	de	Bragança.

Deste	modo	não	restou	outra	opção	do	que	ser	a	câ-
mara	municipal	a	arcar	com	a	maior	fatia	das	despesas	
relacionadas	com	o	projecto	e	construção	da	variante,	
tendo	assumido	esses	 custos	oficialmente,	 tendo	 sido	
informada	da	parte	do	ministro	das	obras	públicas	que	o	
valor	do	financiamento	não	poderia	ultrapassar	os	500	
contos.	

O	 director	 geral	 dos	 serviços	 de	 urbanização	 infor-
mou	o	 director	 geral	 dos	 transportes	 terrestres	 no	 dia	
18	de	Novembro	de	1955,	que	o	Ministério	das	Comu-
nicações	 tinha	 dado	 despacho	 de	 autorização	 para	 a	
“substituição	do	último	troço	da	Linha	do	Tua	por	uma	

variante”	 e	 que	a	 construção	 só	poderia	 avançar	 sem	
quaisquer	custos	para	a	Companhia	dos	Caminhos	de	
Ferro	Portugueses.	

O	projecto	foi	adjudicado	no	final	de	1955,	tendo	fica-
do	responsável	pelo	mesmo	os	engenheiros	Francisco	
Vargas	Morgado	 e	Manuel	Maria	Sampaio.	No	 dia	 17	
de	Abril	de	1956,	o	projecto	da	variante	foi	enviado	ao	
Ministério	das	Obras	Públicas	para	que	o	mesmo	fosse	
aprovado	e	 para	 que	existisse	 financiamento	 do	esta-
do	na	construção.	Era	pedido	que	a	Junta	Autónoma	de	
Estradas	colaborasse	monetariamente,	tendo	em	conta	
que	a	variante	da	estrada	nacional	103	viria	a	ocupar	os	
terrenos	onde	passava	a	linha	no	seu	traçado	original.	

No	inicio	do	ano	de	1957	começam	a	surgir	as	primei-
ras	publicações	oficiais	escritas	no	Diário	do	Governo.

“O	«Diário	do	Governo»,	II	série,	nº	30,	de	5	de	Feve-
reiro	de	1957,	publica	o	seguinte:

Manda	o	Governo	da	Repúlica	Portuguesa,	pelo	Mi-
nistro	das	Comunicações,	nos	termos	do	artigo	12º	da	
Lei	nº	2030,	de	22	de	Junho	de	1948,	aprovar	o	projecto	
da	variante	da	linha	do	Tua,	mandado	elaborar	pela	Câ-

Amarelo:

Linha do Tua perto de 
Bragança, na zona da ponte da 
Coxa.

Verde:

Traçado original da Linha do 
Tua até à estação.

Vermelho:

Novo traçado da Linha do Tua 
pela Variante Ferroviária de 
Bragança.

Azul:

Ramal Junta - Bragança
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mara	Municipal	de	Bragança,	 incluindo	a	expropriação	
de	terrenos	constantes	da	planta	parcelar	que	acompa-
nha	o	projecto.

Ministério	das	Comunicações,	30	de	Janeiro	de	1957“

Ainda	 durante	 o	 ano	 de	 1957,	 a	Gazeta	 dos	Cami-
nhos	de	Ferro	nº	1662	do	dia	16	de	Março,	publicava	o	
seguinte:

“	O	Sr	Ministro	das	Obras	Públicas	concedeu,	prove-
nientes	do	Fundo	de	Desemprego,	500	contos	às	Câma-
ras	Municipais	do	distrito	de	Bragança,	para	os	trabalhos	
do	desvio	do	caminho	de	ferro.”

Esta	noticia	vinha	no	seguimento	do	que	havia	sido	
publicado	no	Diário	do	Governo	no	dia	27	de	Fevereiro	
de	1957,	onde	era	anunciado	que	o	Ministério	das	Obras	
Públicas	financiava	parte	da	construção	com	500	contos	
provenientes	do	Fundo	de	Desemprego.	

No	dia	 9	 de	 Julho	 de	 1957,	 a	 câmara	municipal	 foi	
informada	pela		Direcção	de	Urbanização	de	Bragança	
que	tinha	havido	novo	investimento	e	que	provinha	mais	
uma	vez	do	Fundo	de	Desemprego	no	valor	de	50	con-
tos.	A	câmara	municipal	de	Bragança	acabou	por	decidir,	
no	dia	22	de	Agosto,	investir	125	contos	de	modo	a	que	
fossem	finalizadas	as	obras	de	construção	da	variante.

A	Gazeta	dos	Caminhos	de	Ferro	continuava	a	noti-
ciar	a	evolução	em	torno	do	investimento	financeiro	que	
abrangia	a	construção	da	variante	e,	no	nº	1689	do	dia	1	
de	Maio	de	1958,	podia	ler-se	o	seguinte:

“O	«Diário	do	Governo»	nº	94,	II	Série,	de	21	de	Abril	

de	1958,	publica	o	seguinte:

Manda	 o	 Governo	 da	 República	 Portuguesa,	 pelo	
Ministro	das	Obras	Públicas,	que	a	comparticipação	de	
500.000$,	a	que	se	referem	as	portarias	publicadas	no	
Diário	do	Governo	nº	48	e	156,	respectivamente	de	27	
de	Fevereiro	e	5	de	Julho	de	1957,	concedida,	pelo	Fun-
do	de	Desemprego,	à	Câmara	Municipal	de	Bragança	
para	a	execução	da	obra	de	desvio	da	linha	do	caminho	
de	ferro	em	Bragança	seja	considerada	como	concedida	
à	Companhia	dos	Caminhos	de	Ferro	Portugueses.

Ministério	das	Obras	Públicas,	15	de	Abril	de	1958”

No	dia	3	de	Junho	de	1958,	o	Decreto-Lei	n.º	41	662	
anunciava	 que	 a	 Companhia	 dos	 Caminhos	 de	 Ferro	
Portugueses	 iria	ser	a	responsável	pela	construção	da	
variante	ferroviária,	tendo	dois	anos	para	concluir	o	pro-
jecto,	ou	seja,	tinha	de	ficar	tudo	concluído	no	dia	3	de	
Junho	 de	 1960.	Era	 ainda	 autorizada	 a	 câmara	muni-
cipal	de	Bragança	a	pedir	um	empréstimo	à	Caixa	Ge-
ral	de	Depósitos,	Crédito	e	Previdência	no	valor	de	900	
contos	 destinados	 à	 parte	 camarária	 na	 execução	 da	
obra.	Para	fazer	face	a	este	endividamento,	o	pagamen-
to	seria	obtido	após	venda	de	terrenos	para	construção	
e	 urbanização.	O	 valor	 das	 comparticipações	monetá-
rias	ficaram	divididas	da	seguinte	forma:	Junta	Autóno-
ma	de	Estradas	500	contos;	Fundo	de	Desemprego	500	
contos;	câmara	municipal	932	contos	e	Companhia	dos	
Caminhos	de	Ferro	Portugueses	500	contos.	Reproduzi-
mos	então	esse	Decreto-Lei	que	foi	publicado	na	Gazeta	
dos	Caminhos	de	Ferro	nº	1692	do	dia	16	de	Junho	de	
1958.

Reprodução de postal, ediçáo de Adriano Rodrigues. Quando a Linha do Tua chegou a Bragança, o acesso era feito pelo 
lado direito. Com a construção da variante o acesso começou a ser feito pelo lado oposto.
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“Decreto-Lei	nº	41	662

O	«Diário	do	Governo»,	nº	119,	I	Série,	de	3	de	Junho	
de	1958,	publica	o	seguinte:

A	expansão	da	cidade	de	Bragança,	de	acordo	com	o	
plano	de	urbanização	aprovado	nos	termos	legais,	obri-
ga		à	modificação	do	traçado	do	caminho	de	ferro	a	po-
ente	do	núcleo	urbano.

A	execução	desta	obra	oferece	acentuado	interesse,	
não	só	para	a	 cidade,	 como	 também	para	o	Estado	e	
para	a	companhia	concessionária	do	caminho	de	ferro,	
por	isso	que	será	aproveitado	o	leito	da	linha	férrea	no	
troço	modificado	para	plataforma	da	variante	da	estrada	
nacional	nº	103,	suprimindo-se	dois	cruzamentos	de	ní-
vel	entre	a	estrada	e	o	caminho	de	ferro.

Está	 naturalmente	 indicado	 que	 as	 despesas	 a	 que	
dá	 lugar	a	execução	da	obra,	orçadas	em	2:432.000$,	
sejam	divididas	entre	as	entidades	que	dela	beneficiam,	
ao	mesmo	 tempo	 que	 se	 reconhece	 conveniente,	 por	

motivos	 evidentes	 de	 ordem	
técnica,	 que	 a	 execução	 dos	

trabalhos	seja	confiada	à	concessionária	dos	caminhos	
de	ferro.

Para	habilitar	a	Câmara	Municipal	a	suportar	a	parte	
que	lhe	cabe	no	financiamento	da	obra,	torna-se	neces-
sário	garantir-lhe	o	recurso	ao	empréstimo,	cujos	encar-
gos	poderão	ser	cobertos	pela	receita	da	mais-valia	dos	
terrenos	valorizados	pelos	trabalhos	de	urbanização	em	
que	se	insere	o	empreendimento	projectado.

Nestes	termos:

Usando	da	 faculdade	conferida	pela	1.ª	parte	do	n.º	
2º	do	109.º	da	Constituição,	o	Governo	decreta	e	eu	pro-
mulgo,	para	valer	como	lei,	o	seguinte:

Artigo	1º	É	atribuída	à	Companhia	dos	Caminhos	de	
Ferro	Portugueses	a	incumbência	da	execução,	no	pra-
zo	de	dois	anos	a	partir	da	data	do	presente	diploma,	da	
obra	do	desvio	do	troço	de	caminho	de	ferro	da	linha	do	

Fotografia sem autor retirada do 
grupo do Facebook “Eterna Linha 
do Tua”, com a imagem do traçado 
original que servia a estação de 
Bragança antes da construção da 

variante.

Fotografia de 2016 do mesmo 
local da fotografia antiga. Os 
arruamentos e a urbanização da 
cidade substituiram por completo 

o antigo canal ferroviário.
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Tua	junto	à	cidade	de	Bragança,	de	harmonia	com	o	pla-
no	de	urbanização	e	o	projecto	aprovados	pelo	Governo.

Artigo	2º	Para	os	efeitos	do	artigo	anterior,	o	Estado	
e	a	Câmara	Municipal	de	Bragança	entregarão	à	com-
panhia	concessionária	as	importâncias	das	respectivas	
comparticipações	 nas	 despesas	 da	 obra,	 fixadas	 em	
conformidade	com	o	seguinte	plano	de	distribuição	de	
encargos:

Estado:

Junta	Autónoma	de	Estradas	....	500.000$00

Fundo	de	Desemprego	............	500.000$00

Câmara	Municipal	.................	932.000$00

Companhia	dos	Caminhos	de	Ferro	Portugueses	 ...	
500.000$00

Total	.........................................	2.432.000$00

Artigo	3º	Executada	a	obra	a	que	se	 refere	o	artigo	

1º,	a	companhia	concessionária	entregará	à	Junta	Au-
tónoma	de	Estradas	o	leito	actual	do	troço	de	via	férrea	
a	modificar,	para	ser	utilizado	para	a	plataforma	da	va-
riante	da	estrada	nacional	nº	103,	de	harmonia	com	o	
projecto	aprovado.

Artigo	4º	É	autorizada	a	Câmara	Municipal	de	Bragan-
ça	a	contrair	na	Caixa	Geral	de	Depósitos,	Crédito	e	Pre-
vidência	um	empréstimo,	no	montante	de	900.000$00,	
para	os	fins	do	artigo	2º.

§	único.	Ficarão	consignadas	ao	serviço	do	emprés-
timo	as	receitas	a	cobrar	pela	Câmara	provenientes	da	
mais-valia	dos	terrenos	beneficiados	pelos	trabalhos	de	
urbanização	em	que	se	integra	a	obra	referida	no	artigo	
1º.

Publique-se	e	cumpra-se	como	nele	se	contém.

Paços	do	Governo	da	República.	3	de	Junho	de	1958”

Como	 é	 tradição	 em	 Portugal,	 os	 trabalhos	 atrasa-
ram-se	(e	de	que	maneira!)	e	só	no	dia	22	de	Agosto	de	
1968	é	que	ocorreu	a	inauguração	da	variante	ferroviária	
de	Bragança,	ou	seja	oito	anos	após	o	prazo	que	tinha	
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sido	aprovado	pelo	Decreto-Lei	nº	41	662.

A	variante	tinha	o	seu	início	algumas	dezenas	de	me-
tros	 após	 a	 passagem	 pela	 ponte	 ferroviária	 de	 Coxa	
ao	 quilómetro	 130,559.	Com	uma	extensão	de	 aproxi-
madamente	 3,1	 quilómetros,	 circundava	 a	 cidade	 pelo	
lado	norte,	ao	contrário	do	traçado	inicial	que	ia	pelo	lado	
sul.	Isto	obrigou	a	que	a	companhia	tivesse	de	fazer	al-
gumas	alterações	no	layout	da	estação	de	Bragança	e	
que,	após	a	inauguração	da	variante,	tivesse	levantado	
a	quase	totalidade	do	traçado	original.	No	entanto,	havia	
instalações	que	eram	servidas	pelo	transporte	ferroviá-
rio	que	ficavam	no	acesso	original	como	era	o	caso	dos	
silos	e	dos	armazéns	adjacentes	e	 foi	 decidido	criar	o	
“Ramal	Particular	Bragança	–	Junta”	que	foi	o	aproveitar	
de	 parte	 do	 traçado	 inicial,	 terminando	 junto	 dos	 silos	
da	EPAC	e	que	tinha	o	seu	início	também	no	quilómetro	
130,559.	

No	ano	de	1971,	os	custos	financeiros	da	construção	
da	variante	ainda	levantavam	algumas	dúvidas	de	modo	
a	que	foi	um	decreto-lei	relacionado	com	esse	assunto:

“Diário	do	Governo	n.º	68/1971,	Série	I	de	1971-03-22	

Decreto-Lei	n.º	91/71	de	22	de	Março.

O	Decreto-Lei	n.º	41662,	de	3	de	Junho	de	1958,	ao	
atribuir	à	Companhia	dos	Caminhos	de	Ferro	
Portugueses	 a	 incumbência	 da	 execução	 da	
obra	de	desvio	do	troço	do	caminho	de	ferro	
da	 linha	do	Tua	 junto	à	cidade	de	Bragança,	
estabeleceu	 também	 o	 respectivo	 plano	 de	
distribuição	de	encargos.

Neste	se	incluiu,	entre	outras,	a	compartici-
pação	de	500.000$00,	a	suportar	pelas	dota-
ções	da	Junta	Autónoma	de	Estradas,	à	qual	
fica	adstrito	o	leito	do	troço	da	via	férrea	para	
ser	utilizado	na	plataforma	da	variante	à	estra-
da	nacional	n.º	103.

Porém,	o	orçamento	dos	trabalhos	revelou-
-se	insuficiente	e	houve	que	corrigi-lo,	caben-
do	a	cada	uma	das	entidades	comparticipan-
tes	o	acréscimo	de	20	por	cento.

Considerando	que	pelas	verbas	inscritas	no	
orçamento	 do	Ministério	 das	Obras	Públicas	
para	o	presente	ano	económico	 tem	a	Junta	
Autónoma	de	Estradas	disponibilidades	para	
a	satisfação	do	encargo;

Usando	da	faculdade	conferida	pela	1.ª	par-
te	do	n.º	2.º	do	artigo	109.º	da	Constituição,	
o	Governo	decreta	e	eu	promulgo,	para	valer	
como	lei,	o	seguinte:

Artigo	único.	É	aumentada	de	500.000$00	
para	600.000$00	a	comparticipação	da	Junta	
Autónoma	de	Estradas,	 fixada	 pelo	Decreto-
-Lei	n.º	41662,	de	3	de	Junho	de	1958,	para	

efectivação	da	obra	do	desvio	do	troço	do	caminho	de	
ferro	da	linha	do	Tua	junto	à	cidade	de	Bragança.

Visto	e	aprovado	em	Conselho	de	Ministros.

Promulgado	em	10	de	Março	de	1971.”

Nos	dias	de	hoje	já	pouco	resta	da	Linha	do	Tua	em	
Bragança.	A	variante	é	pouco	mais	do	que	um	espaço	
e	 ruas	entre	os	prédios.	Até	perto	da	antiga	estação	e	
da	 linha	 original	 de	 1906	 foi	 quase	 tudo	 transformado	
em	arruamentos.	O	canal	ferroviário	original	a	partir	dos	
antigos	silos	passa	quase	despercebido,	tendo	em	con-
ta	as	alterações	urbanísticas	que	a	cidade	de	Bragança	
sofreu	desde	1968	e	apenas	com	recurso	a	fotografias	
antigas	é	possível	descortinar	com	certeza	onde	é	que	o	
comboio	passava.

Fontes:	 	 	 	 	 	
Jornal	Nordeste;	 	 	 	 	
Gazeta	dos	Caminhos	de	Ferro	(vários	números);	
Boletim	da	CP.

O lado oposto, por onde o comboio passou a entrar após a construção 
da variante

Lado sul da estação de Bragança por onde o comboio chegava 
inicialmente
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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-exposicao-em-seia/

“Um casamento imposto obriga dois jovens a fugir de casa. Mas, nessa noite, o último comboio já tinha partido e tiveram de passar a 
noite na estação. E, numa noite dessas, numa estação de comboios, tudo pode acontecer...
No próximo dia 22 de setembro, sexta-feira, às 18h18, celebramos as Jornadas Europeias do Património com teatro no MNF! A 
companhia Fatias de Cá leva a cena a peça “Sonho de uma Noite de Verão”, adaptada de William Shakespeare ao universo ferroviário.
Curioso? Reserve já através do email reservas@fatiasdeca.net ou 960 303 991 (espectáculo inclui refeição).
Mais informações em servicoaocliente@fmnf.pt.”

https://www.facebook.com/Museu.Nacional.Ferroviario/

http://www.pportodosmuseus.pt/2017/04/17/comboios
mailto:reservas@fatiasdeca.net
mailto:servicoaocliente@fmnf.pt
https://www.facebook.com/Museu.Nacional.Ferroviario
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“Nos próximos dias 22, 23 e 24 de setembro, celebramos as Jornadas Europeias do Património com teatro, música, exposições, cinema 
e muitas outras atividades. 
Durante os três dias, a entrada será gratuita. 
Consulte toda a programação em http://www.fmnf.pt/noticias/301.
Mais informações e marcação de atividades em servicoaocliente@fmnf.pt ou 249 130 382.“

https://www.facebook.com/Museu.Nacional.Ferroviario/

Livro sobre a LInha do Tua que compreende a sua história entre 
1851 e 2008.  Com a coordenaçõa de edição a pertencer a Hugo 

Silveira Pereira, esta obra literária abrange vários aspectos sociais 
e económicos relacionados com a construção deste itenerário 
ferroviário e todas as mudanças que surgiram com a chegada do 
comboio a esta zona de Portugal.

Será, muito provavelmente, a melhor e mais completa obra literária 
sobre a Linha do Tua, onde são apresentadas representações 
de vários documentos históricos como fotografias e plantas de 
estações.

Das Edições Afrontamento é possível adquirir um exemplar em 
qualquer uma das grandes livrarias do país.

http://www.fmnf.pt/noticias/301
mailto:servicoaocliente@fmnf.pt
https://www.facebook.com/Museu.Nacional.Ferroviario
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ProPosTa de solução Para as uTe 2000

 Comunicado divulgado pela direção nacional da 
APAC

“Ao longo da sua existência, a APAC tem vindo a 
apresentar propostas e dar o seu apoio e contributos 
às entidades competentes, tendo em vista assegurar 
a preservação e promoção do património ferroviá-
rio e o desenvolvimento de um projeto museológico 
abrangente e protector dos maiores ativos históri-
cos da operação ferroviária portuguesa. 

No âmbito dessa salvaguarda museológica deve-
ria ter sido assegurada a preservação da UTE 2001 
(primeiro veículo da primeira série de automotoras 
monofásicas construídas pela Sorefame), dado o 
seu excecional e incontornável interesse histórico e 
tecnológico.

Apesar de, sob o ponto de vista museológico e 
patrimonial, a UTE 2001 ser a mais relevante peça 
de entre todas as UTE 2000/2050/2080, o erro da sua 
não preservação e incorporação efetivas e imediatas 
no acervo do MNF, permitiu a sua total degradação 
ao longo de mais de uma década, vindo a tornar a 
sua recuperação inviável e a ditar o seu lamentável 
e infeliz destino final.

A APAC entende que esse erro deve merecer, da 
parte de todas as entidades envolvidas, uma perma-
nente e continuada reflexão, prevenindo-se a repeti-
ção de casos semelhantes no futuro – a preservação 
e incorporação no MNF de todo o material que assu-
ma relevância histórica (circulante ou outro) deve-
rá ser assegurado no mais curto espaço de tempo 
após a sua desafetação à exploração.

O degradado estado de conservação em que se 
encontrava a UTE 2001 contrasta com o estado de 
diversas outras UTE ainda existentes e que, em 2009 
foram integralmente revistas nas oficinas da EMEF 
tendo em vista uma possível ex-
portação para a Argentina.

Perante o estado da UTE 2001, 
foi entretanto definida a alocação 
ao Museu Nacional Ferroviário da 
UTE 2086. Esta unidade mantém 
interiores de origem e foi integral-
mente revista em 2009, tendo os 
seus motores de tração, inclusi-
vamente, sido rebobinados.

Igual tratamento teve a UTE 
2057, que se encontra parqueada 
em frente às Oficinas do Entron-
camento, a qual se distingue por 
ter um reboque piloto da 1ª fase. 
Esta mistura de veículos de diver-
sas fases foi recorrente na carrei-

ra daquelas automotoras elétricas, sendo ditada por 
incidências de exploração que assim o determina-
ram.

Por essa razão, a UTE 2057 é, por si, uma compo-
sição com inabalável consistência histórica, com a 
enorme mais-valia de incluir um veículo da 1ª fase.

Por essa razão, a APAC dirigiu à Fundação Museu 
Nacional Ferroviário e à CP uma proposta de substi-
tuir, para efeitos de preservação e incorporação no 
acervo no Museu Nacional Ferroviário, a UTE 2086 
pela UTE 2057.

Essa substituição permitirá assegurar, mesmo 
que parcialmente, a presença no Museu Nacional 
Ferroviário do um legado da 1ª fase destas automo-
toras Sorefame, distintas no design e em algumas 
opções técnicas incorporadas e depois evoluídas 
nas 2ª (2050) e 3ª (2080) fases.

Verificada a integridade física das unidades res-
tantes e da maior relevância patrimonial da UTE 
2057, julgamos que a sua preservação é prioritária 
e permitirá dotar a coleção museológica do MNF de 
um veículo que testemunha o início da eletrificação 
monofásica em Portugal e que, em estado de mar-
cha, poderá inclusivamente vir a ser aproveitada 
para circulações evocativas e/ou turísticas com cus-
tos de operação baixos.

Realçando a importância da salvaguarda da UTE 
2057 pelas razões expostas, recomendámos igual-
mente o seu resguardo no mais curto período de 
tempo, de forma a assegurar o excelente estado de 
conservação exterior, interior e funcional herdados 
da revisão geral de 2009 e a sua proteção contra 
eventuais atos de vandalismo.”

 UTE 2057, com reboque piloto da 1ª fase
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Comboio HistóriCo do Vouga

Descubra um novo caminho cheio de história. Pela primeira vez um com-
boio histórico na Linha do Vouga, numa viagem com inicio em Aveiro, des-
tino a Macinhata do Vouga e visita ao centro histórico de Águeda. Uma 
viagem no tempo, uma antiga locomotiva diesel, três carruagens dos pri-
meiros anos do século XX.

Programa em 2017

Programa	de	um	dia,	com	partida	de	Aveiro	pelas	13h40	com	chegada	a	Macinhata	do	Vouga	pelas	15h00.	Ani-
mação	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 C o m b o i o  H i s t ó r i C o  C i r C u 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

©  Nuno Magalhães

https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio
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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, per-
correm a distância que vai da Régua ao Tua, numa viagem única ao pas-
sado, marcada pela beleza da paisagem classificada pela UNESCO como 
Património Mundial. 

Programa em 2017

Programa	de	um	dia,	com	partida	da	Régua	pelas	15h22	e	regresso	pelas	18h32	com	paragem	no	Pinhão,	se-
guindo	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 C O  C i r C u l a  e n t r e  j u n H O  e  O u t u b r O

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

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

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

©  Pedro André

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

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

Uma composição formada por carruagens da década de 40 vai voltar a cir-
cular na Linha do Douro, num novo comboio diário, dirigido essencialmen-
te 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

©  Ricardo Quinas

https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/miradouro
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©  Pedro André

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 garan-
tida uma boa colheita, muito convívio e festa, numa viagem deslumbrante 
entre o Porto e o Pinhão. 

s á b a d O s :  23  e  30  d e  s e t e m b r O  d e  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	exem-
plo,	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	pro-
va	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

©  André Lourenço

Festa das Vindimas

https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/festa
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Visita de estudo a madrid 
 01 de deZembro de 2017

A secção de Preservação Ferroviária da APAC promove a 1 de Dezembro uma visita à capital 
espanhola com três objetivos em mente: viagens de comboio, uma visita especial ao museu 
dos caminhos de ferro das Delicias e um almoço de Natal antecipado a bordo de uma carrua-
gem Wagons Lits. 

PROGRAMA

m Embarque	no	comboio	Lusitânia	de	dia	30	de	Novembro,	para	Madrid;

m Visita	matinal	à	fábrica	de	Las	Matas	(vencedores	do	Concurso	APAC	–	Talgo)	e	viagem	na	via	estreita	até	
Los	Cotos	(restantes	participantes);

m Viagem	de	suburbano	até	Madrid	–	Delicias;

m Almoço	de	convívio	a	bordo	de	uma	carruagem	Wagons	Lits,	estacionada	no	museu	dos	caminhos	de	ferro;

m Visita	guiada	ao	Museu	dos	caminhos	de	ferro	e	aos	trabalhos	de	restauro	que	decorrem	no	recinto;

m Tempo	livre	ao	final	da	tarde,	na	capital	espanhola;

m Embarque	no	comboio	Lusitânia	de	dia	1	de	Dezembro,	para	Lisboa	
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OPÇÕES	E	CUSTOS

O	preço	é	único	independentemente	do	local	de	embarque	em	Portugal.	Caso	a	sua	origem	seja	numa	estação	
onde	o	comboio	Lusitânia	não	realize	paragem	comercial,	deve	ainda	prever	o	transporte	até	uma	das	suas	esta-
ções	de	paragem.

Existem	opções	com	e	sem	almoço.	De	destacar	que	para	participação	no	programa	incluindo	a	visita	à	Talgo,	
terá	de	ser	elegível	para	tal	–	participação	vencedora	no	concurso	fotográfico	e	vídeo	APAC	–	Talgo.	Quem	à	data	
da	sua	participação	fosse	já	sócio	da	APAC	tem	direito	a	bonificação	de	3,50€	no	preço	total	do	programa,	a	deduzir	
para	pagamento.

INSCRIÇÕES,	PAGAMENTOS	E	PRAZOS

Para	 inscrição	basta	enviar	um	email	para	preservacao@caminhosdeferro.pt,	 indicando	a	sua	vontade	de	se	
inscrever.	Deve	incluir	como	informações:

m Nome,	email	e	telefone;

m Número	de	pessoas	a	inscrever;

m Plano	escolhido	e	tipo	de	lugar	no	Lusitânia	

A	sua	inscrição	será	confirmada	apenas	após	pagamento	do	programa	para	o	IBAN	da	APAC.	Pedimos	que	en-
viem	para	o	mesmo	endereço	de	email	o	comprovativo	da	transferência,	para	validação	do	pagamento.

Se	necessitar	de	ajuda	para	obter	mais	dados	bancários	de	pagamento	nomeadamente	para	transferências	in-
ternacionais,	entre	em	contacto	pelo	mesmo	endereço	de	email.

IBAN:	PT50001000004615282000191

Prazos:

Inscrições	até	31	de	Outubro

Pagamentos	até	4	de	Novembro

Todas	as	inscrições	não	pagas	(comprovativo	enviado)	até	4	de	Novembro	serão	canceladas.

mailto:preservacao@caminhosdeferro.pt
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O	CONCURSO	APAC	–	TALGO

Realizámos	este	ano	um	concurso	fotográfico	e	de	vídeo	dedicado	aos	comboios	Talgo	em	Portugal,	em	parceria	
com	a	Talgo.	Os	vencedores	ganharam	a	oportunidade	única	de	visitarem	a	fábrica	de	Las	Matas,	perto	de	Madrid,	
e	os	três	primeiros	classificados	irão	receber	o	seu	prémio	adicional	–	comboios	à	escala.

Deste	modo,	os	vencedores	do	concurso	que	ingressarem	nesta	viagem	terão	a	oportunidade	de,	na	manhã	de	
1	de	Dezembro,	conhecer	uma	das	mais	importantes	fábricas	de	comboios	do	nosso	continente	e	onde	a	inovação	
é	uma	constante.

Os	vencedores,	já	contactados,	encontram-se	divulgados	na	seguinte	ligação:	https://www.caminhosdeferro.pt/
blog/2017/05/28/concurso-de-fotografia-e-video-apac-talgo-os-resultados/

Recordamos	ainda	que	os	participantes	que	ingressarem	nesta	viagem	e	que	fossem	sócios	à	data	da	sua	par-
ticipação	têm	uma	bonificação	no	valor	da	entrada	no	Museu	das	Delicias,	como	agradecimento	pela	participação	
neste	concurso.

Oportunamente	divulgaremos	ainda	mais	uma	oportunidade	de	ingressar	nesta	visita,	caso	não	lhe	tenha	saído	
esse	prémio	em	sorte	no	concurso	que	realizámos	no	primeiro	semestre	do	ano!

https://www.caminhosdeferro.pt/blog/2017/05/28/concurso
https://www.caminhosdeferro.pt/blog/2017/05/28/concurso
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TrainsPoTTer i – seTembro 2016 
A	Trainspotter	I	é	uma	edição	dedicada	ao	Com-boio	Presidencial!	

Contamos	com	a	colaboração	de	vários	au-
tores	que	emprestam	a	esta	edição	de	56	páginas	os	
seus	melhores	 textos	e	 fotografias	de	um	comboio	de	
excepção.

Descrição
Reedição	 do	 primeiro	 número	 impresso	 –	 devido	 à	

grande	procura	existente	–	mantendo	o	preço	da	primei-
ra	edição.

A	presente	edição	inclui:

l A	 história	 do	Comboio	 Presi-
dencial;

l O	restauro	integral;

l Ensaios	e	inauguração	do	res-
tauro;

l O	Comboio	das	Artes:

l Viagem	à	Linha	da	Beira	Baixa;

l A	visita	 a	Vila	Real	 de	Santo	
António;

l Vila	Joya	no	Douro;

Revista	100%	a	cores	e	com	papel	
de	boa	qualidade.

Ver	em	 informação	adicional	deta-
lhes	 sobre	 as	 possibilidades	 de	 en-
trega.

A	 revista	 Trainspotter	 é	 editada	
pelo	 portal	 Portugal	 Ferroviário	 e	 a	
sua	 edição	 impressa	 é	 cedida	 gra-
tuitamente	à	APAC,	que	a	imprime	e	
distribui.	As	verbas	reunidas	permiti-
rão	investir	em	projetos	de	preserva-
ção	ferroviária.	Comprar	a	Trainspot-
ter	é	colaborar	com	a	preservação	da	
memória	coletiva!

https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

2ª EDIÇÃO



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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NOVIDADE

https://www.caminhosdeferro.pt/loja





