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Trainspotter II – Dezembro 2016

D

epois da fase da pré - venda que decorreu até dia
6 de Dezembro, informamos que a edição nº 2 em

da Beira Alta pré-eletrificação.
Percorremos quase 40 anos de história de intensa ativida-

papel continua em venda no local habitual.

de na geografia ferroviária portuguesa, num volume pleno de

A segunda edição é destinada às míticas locomotivas 1960

belas fotografias e documentos da maior relevância. Desde a

da CP, ainda em serviço por conta da Medway no tráfego de

definição da especificação técnica à sua aquisição, passando

mercadorias. As mais potentes locomotivas diesel do país até

pela “belle époque” na Beira Alta ou quase 20 anos dedicadas

à nova geração de locomotivas adquiridas por Takargo e Com-

em exclusivo a alguns dos mais impressionantes comboios de

sa (as Euro 4000 da Vossloh) rubricaram prestações de relevo

mercadorias do país. E com contribuições fabulosas de vários

sobretudo na zona Norte do país, contribuindo em primeiro lu-

entusiastas ferroviários, como a de Fernando Cunha Pedreira

gar para uma atualização dramática das operações na Linha

ou a de Eric Sinnema, que documentaram a Linha da Beira
Alta quando as 1960 ainda reinavam
por aqueles lados.
Acreditamos que é um número
que vale a pena ter na coleção. A
edição continua a ser 100% a cores
e num papel de elevada gramagem
e brilho e mantém as opções de
entrega do primeiro número: ou em
morada a indicar através de serviço
personalizado de entrega ou com
recolha gratuita numa das duas instalações da APAC, sede nacional e
NRN.
Tal como no primeiro número, a
edição II da Trainspotter impressa
foi feita por voluntários e os lucros
apurados revertem para projetos de
preservação ferroviária. O processo
de compra é 100% online, através
da seguinte ligação: https://www.caminhosdeferro.pt/loja/categoria-produto/trainspotter-versao-impressa/
O preço da revista é de 13€ e a
disponibilidade da mesma está inerente ao stock existente .
A edição inclui:
+ Aquisição e especificação técnica;
+ Ensaios e primeiros anos;
+ A epopeia da Beira Alta;
+ Nas mercadorias, em exclusivo;
+ O declínio da série;
+ Manutenção e estatísticas;
+ Circulações especiais;
+ Na cabine de uma 1960;
+ Os últimos quilómetros.
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Editorial

João Joaquim

C

om a chegada do fim de 2016 é tempo para a
habitual reflexão e resumo do ano que agora
finaliza. No que diz respeito à Trainspotter foi
um ano que marcou a história da revista, com a publicação
do primeiro número impresso e a preparação do segundo
número que sairá brevemente para os leitores.
Importa agradecer o apoio dos leitores que nos têm
acompanhado e motivado para nos mantermos neste
projecto e enaltecer a equipa de voluntários que
consegue, mês após mês, lançar uma revista que é
feita por entusiastas para os entusiastas, sem qualquer
remuneração ou privilégio. Importa também agradecer
aos patrocinadores que agora começam a aderir ao
projecto e nos permitem ir um pouco mais além.

João Joaquim

ao turismo, e o seguimento de material de mercadorias
afecto ao transporte de granéis (neste caso cereais) e
que se encontra fora de serviço há já algum tempo.
Na presente edição é ainda possível contar com um
magnífico e muito completo artigo sobre a Linha do
Douro, mais especificamente o troço entre a Régua
e o Tua, complementado com outro artigo dedicado
especificamente às pontes existentes neste troço. Ainda
sobre a Linha do Douro é apresentado um artigo que fala
sobre as barragens existente no rio Douro e sobre os
transportes ferroviários a que deram origem.
O ano de 2016 termina assim para a Trainspotter com
o destaque para a Linha do Douro, ano em que esta
linha obteve um aumento da sua procura tanto a nível

A última Trainspotter online a publicar no ano de 2016,
além das habituais notícias com as novidades do meio,

de passageiros regulares como turistas. Neste último
campo, de destacar a aposta no Comboio Presidencial e

conta com um resumo das actividades comemorativas
relativas aos 160 anos do caminho-de-ferro em Portugal
decorridas nas instalações do Museu Nacional Ferroviário
no Entroncamento.

no regresso de uma locomotiva a vapor ao trajecto Régua
- Tua, além de vários comboios especiais assegurados
por composições de locomotiva e carruagens. Sem
dúvida uma mudança para melhor na exploração desta
linha e que demonstra a atitude que a actual direcção da
CP tem vindo a adoptar na gestão da empresa.

Conta ainda com pequenas fotorreportagens sobre
movimentações pouco habituais pelas nossas linhas
que ocorreram nas últimas semanas e que implicaram
a movimentação de material de via estreita desde a
estação da Régua para as oficinas de Contumil, onde
sofrerá uma revisão geral para poder circular durante
2017 na Linha do Vouga, com circulações dedicadas

A todos os nossos leitores desejamos um óptimo Natal
e uma excelente entrada em 2017, com a promessa que
em 2017 por aqui continuaremos a dar destaque ao meio
que nos une e de que tanto gostamos, os caminhos-deferro.
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Passeio ao Complexo
Mineiro de Riotinto
Apresentação
A secção de Preservação Ferroviária e Lazer vai realizar a sua primeira visita de estudo no dia 2 de Abril de 2017 – o primeiro
destino é Riotinto, o fantástico complexo mineiro da província de Huelva, Espanha.
Em Riotinto um imenso complexo mineiro é hoje em dia um centro de interpretação da atividade mineira e incorpora património industrial de grande valor, nomeadamente duas secções de caminho de ferro por onde circulam pontualmente circulações a
vapor (7 km) e a diesel (22 km).
O programa que propomos a todos os interessados compreende a visita ao Museu Mineiro, à Mina Romana, à Casa Vitoriana
e à Galeria Mineira, tudo isto complementado por uma viagem no comboio a vapor – que inclui a locomotiva funcional mais antiga de Espanha – e fechando ao fim da tarde com a circulação diesel, de maior extensão e por paisagens mais espetaculares.
Riotinto alberga paisagens mineiras e naturais absolutamente imperdíveis, para lá do imenso espólio impecavelmente mantido
e interpretado no local, sendo o Parque Minero de Riotinto considerado por uma ampla comunidade científica como único a nível
mundial.
O ponto de encontro será na estação do Oriente, de onde sairemos em autocarro alugado para Espanha. Terá paragens no
Pinhal Novo (se houver interesse de alguém para lá embarcar/desembarcar) e em Beja. O programa não inclui almoço pelo que
sugerimos a todos os participantes que levem comida consigo para o dia.

Detalhes do programa:
Dia:

02-04-2017 (Domingo)

Partida de Lisboa Oriente:

06:30 – Reunião às 06:15

Chegada a Lisboa Oriente:

21:45

Preço do programa:

55€ / pessoa

Nº Mínimo de Participantes:

35

Nº Máximo de Participantes:

50

Objetivos da visita de estudo:
Ver um caso de sucesso de preservação de património industrial e ferroviário;
Viajar num comboio a vapor e a diesel;
Convívio entre todos os participantes.

Inscrições:
O processo de inscrição é simples, bastando para tal:
Enviar email para preservacao@caminhosdeferro.pt, indicando nome e telefone de contacto, juntamente com o número de
pessoas a inscrever (incluindo o próprio);
Após confirmação de disponibilidade de lugares, efetuar o pagamento por transferência bancária, para o NIB da sede da APAC,
que será fornecido por email e que pode ser também consultado em: https://www.caminhosdeferro.pt/sobre-a- ... contactos/
Aparecer no dia e hora marcada e... desfrutar da viagem!
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A recta do Sabugo, onde em 2020 será
possível ver uma outra linha ao lado da
existente © José Sousa

Linha do Oeste vai ter mais 18

A

quilómetros de via dupla

Infraestruturas de Portugal está a definir o projeto de modernização e eletrificação da linha
do Oeste entre Meleças e Caldas da Rainha,
dando seguimento aos planos de investimento nos caminhos de ferro para o horizonte 2020.

Todas as estações entre Meleças e Caldas da Rainha
serão intervencionadas e nomeadamente pelas intervenções ligadas ao aumento de capacidade é possível
de antever uma expansão do serviço urbano de Lisboa
até à Malveira, pelo menos.

A intervenção nesta linha é vista como fundamental a
médio prazo para recuperar o papel dos caminhos de
ferro na zona Oeste, uma zona importante em população e atividade económica, e como possível alternativa
a uma Linha do Norte cada vez mais saturada, especialmente quando, numa segunda fase, a eletrificação
fechar a malha com o troço Caldas da Rainha – Louriçal
– para lá de 2020.

Em São Mamede será reposta uma via para cruzamentos, criando um novo ponto neste itinerário e contribuindo também para o aumento de capacidade. Todas
as estações terão layouts revistos para permitirem o cruzamento de comboios de mercadorias com 750 metros.

A pouco e pouco vão-se conhecendo novos detalhes
do projeto, já que a empresa tem apresentado as suas
ideias às entidades direta e indiretamente relacionadas
com esta renovação.
Assim, a Linha do Oeste passará a ter mais dois troços
em via dupla. Entre o PK 20 e o 31, entre Meleças e as
proximidades de Mafra-Gare, uma via dupla aumentará substancialmente a capacidade disponível. Um outro
troço entre o PK 38 e o PK 45, entre Malveira e Sapataria, completará as duplicações previstas nesta fase.
8

O pacote de intervenções será completado pela sinalização automática e controlada a partir do Centro de Comando Operacional de Braço de Prata, sendo também
instalado o sistema de controlo de velocidade – Convel.
Paralelamente a linha será eletrificada a 25.000V e uma
nova subestação de tração será construída nas imediações do apeadeiro de Runa, já perto de Torres Vedras.
Até ao final de 2016 decorre a reserva de traçado e o
projeto de execução encontra-se em realização até ao
final do 3º trimestre de 2017. As primeiras obras deverão
arrancar no início de 2018, contando com financiamento
europeu, para ficarem concluídas em 2020.

Comboio Correio

A

Schindlers, a lenda viverá

CP vai recuperar seis carruagens de tipo Schindler para reforçar o serviço na Linha do Douro.
As carruagens fazem parte do lote de oito que
foram recuperadas em 2004 e renovadas para um serviço turístico especial da rota do Vinho do Porto.
As carruagens haveriam de servir durante pouco tempo e depois de três temporadas acabaram por encostar
em Contumil, onde se mantêm até hoje. As necessidades
de manutenção e restauro são inferiores ao estimado o
que poderá significar que a sua reposição em serviço
comercial pode ficar significativamente abaixo dos 100
mil euros previstos para cada unidade.
Estas carruagens foram adquiridas à Schindler em
1948 e prestaram serviço regular até 2004 para as unidades não renovadas e até 2006 para este lote específico de carruagens. Entre os atributos que as notabilizaram ao longo dos anos está uma suspensão tipicamente
suíça de grande doçura e as enormes janelas de abrir
que desde o início fizeram as delícias de quem procura
no comboio o prazer de viajar.
Depois de em 2016 a CP ter enfrentado sérios problemas de falta de capacidade numa Linha do Douro em
permanente expansão a reboque do “boom” turístico na
região, esta solução que se destinará quer a viagens es-

Carruagens Schindler em serviço em 2007 © José Sousa

peciais quer a serviços regulares de cariz mais turístico
promete resolver parte dos problemas de capacidade
enfrentados e por à disposição de turistas e operadores
turísticos um novo comboio mais confortável e adequado a quem procura mirar as águas do Douro a partir do
comboio.
A recuperação destas carruagens deverá, segundo O
Público, ficar por 400 mil euros e estar concluída bem
antes da próxima época alta, em 2017.
A lenda das Schindlers vive e viverá!

CP Carga lança-se
agora como Medway

N

o passado dia 25 de Novembro, o grupo
MSC anunciou a marca Medway como nova
designação para a antiga CP-Carga no mercado do transporte ferroviário de mercadorias.
Apesar da MSC destacar na sua nota de imprensa
que é detentora legal da marca Medlog no sector logístico a nível europeu, optou por uma nova designação em Portugal de forma a diferenciar-se no sector. A
medida surge após a tentativa infrutífera de adquirir a
marca Medlog a um grupo ligado à logística farmacêutica que actua no nosso país.
O presidente do conselho de administração da Medway, Carlos Vasconcelos, reiterou que a mudança de
nome não alterou a estratégia da empresa que mantém como objectivo tornar-se o maior operador ferroviário de mercadorias na Península Ibérica.

No entanto a designação Medway surge novamente
já associada a uma empresa em Portugal, desta vez a
uma clínica médica e dentária que, quando contactada pelo Público, afirmou que possui a marca registada
desde 2009 e que está disposto a defendê-la.
Por outro lado, a MSC respondeu ao mesmo jornal
que tinha conhecimento da existência desta clínica
médica mas que não existe qualquer conflito de interesses a partir do momento em que actuem em sectores de actividade distintos.
Entretanto a Medway já possui o seu site disponível
na internet (http://www.medway-logistics.com), mas
por enquanto trata-se apenas da reactivação do antigo
site da CP Carga.
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GISAF concluiu investigação a
acidente em PN do Algarve

O

GISAF concluiu a investigação a um
acidente ocorrido no dia 28 de Janeiro de 2015 na passagem de nível do
pk 324,964 na Linha do Algarve, próximo da estação Estômbar-Lagoa.
O acidente ocorreu pelas 08h28, quando o
condutor de um ciclomotor, com 82 anos, embateu numa meia-barreira que protegia a passagem de nível da estrada municipal nº 25 no
sentido Estômbar - Lagoa. Do embate resultou
a sua queda para o estrado da passagem de
nível, tendo sido colhido pelo comboio Regional
nº 5900 procedente de Faro e com destino a
Lagos, efectuado pela UDD 0465.
O GISAF apurou que a vítima mortal conheA referida PN ao PK 324,964 vista do lado oposto àquele em que
cia o trajecto e que a PN automática, dotada
aconteceu o acidente © Pedro André
de sinalização luminosa e sonora e com protecção
física através de meias-barreiras funcionou de forma
vindos do lado de Estômbar”.
correcta, tendo sido apurada como causa primária para
Os investigadores estudaram o histórico de ocorrêno acidente o facto do condutor não ter agido em conforcias na passagem de nível desde 2010 e verificaram
midade com a sinalização no local.
que o número de quebras na meia-barreira do lado de
A entidade responsável pela investigação verificou Estômbar é pelo menos dez vezes superior durante o
que “existe uma faixa horária variável ao longo do ano, período crítico para encandeamento comparativamente
na qual se inclui a hora em que o acidente ocorreu, em às restantes horas do dia.
que o sol pode causar encandeamento significativo e diO encandeamento do condutor do ciclomotor e o facto
minuir a conspicuidade da meia-barreira e dos sinais da
de não se ter apercebido da sinalização restritiva na PN
PN para os condutores rodoviários que se aproximam
são igualmente apontados como os factores mais pro-

O gráfico mais elucidativo para
explicar o que provavelmente
correu mal no dia 28 de
Janeiro de 2015. O espaço do
gráfico compreendido entre as
linhas amarela e azul tracejado
representa a faixa horária
em que, conforme estudado
pelo
GISAF,
é
provável
ocorrer encandeamento dos
condutores que se aproximam
da barreira “Y” onde ocorreu o
acidente. Os pontos a vermelho
distribuídos
pelo
gráfico
representam a distribuição
horária das quebras causadas
pelos condutores nessa meia
barreira desde 2010.
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váveis para explicar este acidente, podendo para isso
ter contribuído factores como a sua idade avançada e a
subavaliação do risco associada ao facto de realizar o
trajecto com frequência.
Como causas mais profundas para o acidente, o GISAF apurou que apesar do gestor da infraestrutura (na
altura, a Refer) dispor do histórico de ocorrências nas
PN, o processo de análise de risco realizado às PN não
garante que cada risco seja identificado, avaliado e que
sejam implementadas medidas, se necessário, para o
seu controlo, referindo inclusivamente que o risco de encandeamento naquela PN estava identificado mas que
não foi implementada qualquer acção para o mitigar.
O GISAF refere também que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) nunca procedeu a qualquer
auditoria ao Sistema de Gestão de Segurança do gestor
da infraestrutura, pelo que as lacunas apontadas na referida investigação ainda não tinham sido detectadas e
aponta que apesar de existirem normas técnicas específicas quanto à sinalização dos atravessamentos de nível, elaboradas pelo gestor da infraestrutura, não existe
um manual de boas práticas que transite essa informação para os profissionais envolvidos na sua aplicação.

Por último, o GISAF refere que apesar da segurança
nas PN integrar as componentes ferroviária e rodoviária, é na componente rodoviária que se concentram a
maioria das medidas susceptíveis de reduzir melhorar
o comportamento e abordagem dos condutores às PN
mas que a legislação nacional não favorece a abordagem integrada entre os gestores das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias.
Foram emitidas no total 16 recomendações de segurança com medidas a implementar por parte dos vários
agentes envolvidos no acidente, sendo na sua esmagadora maioria dirigidas ao IMT (13 recomendações),
mas também à Câmara Municipal de Lagoa, Guarda
Nacional Republicada e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, na sua maioria procurando no futuro
eliminar ou minimizar as causas que estiveram na origem deste acidente.
Esta investigação, a segunda concluída desde que o
GISAF retomou o seu funcionamento, vem demonstrar
que alguns dos acidentes mais frequentes na rede ferroviária nacional como o são os acidentes em passagens
de nível, nem sempre têm como causa única o simples
desrespeito da sinalização por parte dos condutores.

GISAF emite nota sobre
descarrilamento na Linha do Norte

N

o mês de Novembro o GISAF emitiu também
uma nota informativa sobre a investigação que
decorre ao descarrilamento de um vagão de
cimento no comboio de mercadorias nº 64132 da CP
Carga, entre Leandro-Cimpor e Souselas, no dia 2 de
Novembro de 2015.
A nota publicada reporta o ponto da situação desta
investigação, uma vez que, como o GISAF faz notar na
introdução do documento, as directivas europeias estabelecem que as entidades responsáveis por esta área
devem terminar as investigações no prazo de 12 meses. No entanto, dado nem sempre ser possível a sua
concretização nesse prazo, a prática internacional recomenda que uma vez ultrapassado, seja publicada uma
nota informativa a cada ano sobre o estado da mesma.
O descarrilamento do segundo bogie do vagão Uacs
série 83 94 930 5 035-6, propriedade da Cimpor, enquanto ocupava a 13ª posição de um total de 22 vagões
da composição, ocorreu pelas 14h30 ao pk 324,955 da
Linha do Norte, entre Francelos e Miramar, numa zona
de via com alinhamento recto. O comboio circulava vazio a 89 km/h e viria a imobilizar-se ao pk 323,525.

Do descarrilamento resultaram danos materiais na
superestrutura de via e em equipamentos localizados
contiguamente à via, especialmente em automóveis e
num edifício de apoio a uma passagem de nível, como
resultado da projecção de balastro.
A investigação desenvolvida pelo GISAF apurou até à
data que o acidente não se deveu a qualquer anomalia
superior ao admissível na infraestrutura ou a anomalia
no material circulante, nem foi originado pela condução
do comboio. Neste momento a investigação centra-se
na interacção dinâmica entre a via férrea e o vagão que,
conforme nota o documento, “mediante a ocorrência de
determinados factores, possam ter criado as condições
propícias ao seu descarrilamento”.
Brevemente o GISAF, em colaboração com o organismo homólogo do Reino Unido, realizará a simulação
matemática desta interacção entre a via e o material
circulante para tentar encontrar a explicação para o
descarrilamento. No entanto, a entidade refere por último que as circunstâncias em que este ocorreu estão
associados a fenómenos ainda difíceis de explicar, que
podem tornar difícil a determinação das suas causas.
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BREVES
Histórico viajou para
Contumil

C

onforme noticiámos na edição anterior, a CP deslocou o comboio
histórico de via estreita da Régua para
Contumil com o objectivo de o preparar
para um serviço turístico no Vouga.

Devido à existência de apenas dois vagões
“zorra” para o transporte do material de via
estreita, a operação decorreu em três dias
distintos - 4, 8 e 10 de Novembro - para
conseguir transportar os quatro veículos

© Carlos Pinto

da composição e ainda a locomotiva 9004.
Nesta fotografia de Valério Santos
podemos ver a locomotiva 1424 na primeira
marcha do dia 4 para a Régua, a atravessar
o viaduto da Pala.

A presença de três carruagens duas Sorefame e a Corail VIP - foi
constante, com o objectivo de
conferir peso-freio à composição.
Uma necessidade, dado que as

12

“zorras” são desprovidas de freio.
Neste registo de Gil Monteiro vemos
a última marcha no dia 10 a cargo
da locomotiva 1415, transportando
a E214 e a carruagem MD 27-29 047.

Comboio Correio

Medway encosta vagões na Quinta Grande

N

o passado dia 13 de Novembro, a
Medway realizou uma circulação
especial do Entroncamento com destino
ao ramal da DAI, na Quinta Grande, com o
objectivo de parquear vagões actualmente
sem serviço.

A necessidade de operar a diesel no
ramal já seria um motivo de interesse
desta marcha. No entanto, a inexistência
de qualquer locomotiva 1900 disponível
no Entroncamento nesse dia culminou
numa tracção muito pouco usual na
região: uma múltipla das locomotivas
1466 e 1435.

No Domingo seguinte, dia 20
de Novembro, realizou-se outra
marcha para o ramal da DAI.
Nesse dia, foi a locomotiva 1943
a encarregar-se de transportar
mais 30 vagões Tdgs e ainda 13
vagões porta-automóveis Laekks,
num dia bastante menos vistoso
como ilustra a foto de José
Sousa.

A composição foi mesmo a cereja
no topo do bolo: 50 vagões Tdgs a
formar uma belíssima e impressionante
composição que o Valério Santos teve
oportunidade de fotografar à saída do
Entroncamento!

Os vagões destas duas marchas
juntam-se a cerca de 60 vagões
porta-automóveis Sekks e Laekks
e a mais três Tdgs que lá se
encontravam há vários anos.
As várias linhas que integram
o ramal encontram-se agora
perfeitamente preenchidas.
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160 ANOS DE CAMINHOS DE FERRO NO MUSEU
NACIONAL FERROVIÁRIO
Ana Fontes
Museu Nacional Ferroviário

N

o passado dia 28 de outubro, celebrámos os 160 anos do
caminho-de-ferro em Portugal. Neste dia, em 1856, abriria
à exploração pública o primeiro troço ferroviário português,
entre Lisboa e Carregado, na Linha do Leste. Apenas 37 quilómetros
que marcariam o início de uma profunda mudança económica, política,
social e cultural, que traria ao país os ventos da modernidade.
Cento e sessenta anos volvidos, o Museu Nacional Ferroviário
concebeu um programa especial de
três dias que celebrou a importância
dos caminhos de ferro, reunindo
milhares em torno deste legado.
Para tal, ao longo de vários
meses contámos com o empenho
e dedicação de inúmeros parceiros
locais, regionais e nacionais que têm
vindo a descobrir o MNF, aderindo de
imediato ao repto lançado com vista à
divulgação e promoção do património
ferroviário português.
Foi o caso da artista plástica
Joana Arez que concebeu in situ
para o Museu Nacional Ferroviário
uma exposição temporária a que
deu o nome “Nas Entre-Linhas”,
propondo uma nova forma de olhar
para os caminhos de ferro e dando
continuidade ao trabalho que o MNF
tem vindo a desenvolver pela busca
de novas formas de perspetivar e
interpretar os testemunhos históricos
que alberga.
O fim de semana contou
também com a segunda edição da
Locomodels_Expo, evento dedicado
ao ferromodelismo, desenvolvido em
parceria com o Grupo de Modelistas
Ferroviários de Alverca e no qual
marcaram
presença
modelistas
particulares, fabricantes e lojas
especializadas de Portugal, Espanha
e França, bem como diversas
associações de entusiastas. Juntando
14
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no mesmo espaço veículos
históricos e respetivos modelos,
os cerca de 40 participantes
apresentaram vários dioramas e
maquetas (uma das quais com
40 metros de comprimento) e
partilharam a sua paixão com o
público através de concursos,
workshops e apresentações.
Idealizado desde maio de 2015,
a efeméride foi ainda pretexto
para a inauguração de um novo
núcleo expositivo dedicado à
componente
oficinal,
aspeto
determinante e incontornável na
história da ferrovia nacional, na
cidade do Entroncamento e tão
indelevelmente presente no MNF.
A exposição permanente conta
agora com a riquíssima coleção de
máquinas-ferramentas oriundas
das antigas oficinas da Figueira
da Foz, testemunho da inovação
e atualização do trabalho oficinal
nos caminhos de ferro. Ainda neste
contexto temático foi apresentado
um projeto desenvolvido pela
Siemens Portugal exclusivamente
para o MNF. Consiste numa
maqueta com uma dinâmica em
realidade aumentada em que o
visitante contacta com diversas
operações de manutenção de
material circulante, tal como
ocorrem nas instalações da
SIMEF, no Entroncamento. Este
equipamento integra agora a
exposição permanente do museu.
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O programa compreendeu ainda
um concerto acústico de Pedro
Dyonysyo, uma sessão de cinema
infantil na Carruagem-Auditório, o
lançamento nacional do jogo de
tabuleiro “Ticket to Ride”, oficinas
temáticas para famílias, o serviço de
modelismo tripulado MNF e viagens
de quadriciclo nas linhas do Museu.
Foram três dias de comemoração
que contaram com a presença do
Senhor Secretário de Estado das
Infraestruturas, Doutor Guilherme
W. de Oliveira Martins, e que
trouxeram ao MNF mais de 3.400
visitantes oriundos de todo país e
também de além-fronteiras, que
responderam entusiasticamente ao
convite lançado numa estratégia de
divulgação direcionada e eficaz.
Muito mais que um momento
isolado, esta iniciativa foi um dos
inúmeros reflexos do trabalho
contínuo (e muitas vezes invisível)
que o MNF tem vindo a desenvolver
desde a sua inauguração. Através
deste, tem pugnado pela captação e
fidelização de públicos diversificados,
constituindo-se
paulatinamente
como uma plataforma inclusiva que
busca a cada passo responder (e

exceder) às expetativas de todos
os que o visitam, galvanizando a
opinião pública em torno da defesa
do património ferroviário português.
É com o seu reconhecimento e
apoio que se vão traçando novos
caminhos para que a história da
ferrovia nacional se assuma cada
vez mais como parte integrante
e fundamental da herança das
comunidades de norte a sul do
país, merecendo ser defendida,
preservada e celebrada por todos.
16
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Linha

do Douro,
da Régua ao Tua

José Sousa / Pedro André
Pedro André

D

epois de, no número passado, termos falado como é viajar no Comboio Histórico,
agora retratamos o traçado que o mesmo
comboio percorre.
Sábado, 24 de Setembro, a estação da Régua encontrava-se praticamente despida de material, após a
partida do Comboio Histórico. Sem ser a composição
histórica de via estreita (que na altura ainda não tinha
seguido para Contumil) resguardada no telheiro e umas
outras peças de via estreita que ainda vão permanecendo “esquecidas” na estação, restava apenas uma dresine e a locomotiva a diesel da série 1400 destinada ao

Estação da Régua
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socorro do Comboio Histórico.
A estação da Régua parecia um deserto e desde
que as vias algaliadas foram levantadas, o panorama
tornou-se ainda mais deprimente. Junto das plataformas
onde as LRV faziam o seu serviço, ainda sobrevivem
algumas dezenas de metros de via estreita, mas desde
que levantaram as agulhas, tornou-se impossível a circulação entre esta estação e a Bifurcação do Corgo. No
entanto a via algaliada não desapareceu na totalidade
e na ponte do Corgo ainda permanecem os carris de
via estreita encaixados dentro da bitola ibérica. Este é o
último local do país onde é possível circular e observar
esta situação. Mas não por muito tempo, uma vez que a
Infraestruturas de Portugal já lançou o concurso para a
substituição de travessas desta ponte. Falaremos desta
e das outras pontes do percurso Régua - Tua num outro
artigo presente nesta edição.
Na Bifurcação, que era onde a Linha do Corgo se
separava do Douro em direcção a Vila Real, a ligação
da via larga ao posto de manutenção ainda se mantém
e ainda apresenta sinais de uso. Quanto à via estreita,
a ligação à ponte foi levantada, tal como na estação
da Régua. Embora se mantenham as linhas de acesso
aos armazéns, estas sem qualquer utilidade, até porque
dentro das oficinas já não existe material de via estreita,
tendo sido todo transferido.
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Ponte sobre o rio Corgo e bifurcação

Após a passagem da Bifurcação do Corgo, a linha
acompanha o Douro na margem direita durante todo o
percurso até ao Tua e só na Ferradosa é que passa para
a margem oposta. Ao contrário do que é normal na rede
ferroviária nacional, ao longo da Linha do Douro a companhia foi construindo um sem número de habitações
destinadas ao mais diversos serviços, desde casas para
o serviço de via e obras, casas de partido ou casas de
habitação. Isto porque os acessos são quase inexistentes e era muito mais prático dotar a infraestrutura ferroviária de pontos de apoio colocados estrategicamente
perto da linha. Como particularidade de um destes casos, temos ao quilómetro 106,6 e logo depois de passar
o sinal avançado que protege a estação da Bifurcação
do Corgo, a existência de uma dessas casas que tem
numa das paredes laterais a existência do símbolo da
CP. Este é por agora o único caso que conhecemos em
toda a rede ferroviária nacional. A encosta neste local

Plataformas metálicas destinada aos comboios
especiais da Meia Maratona do Douro Vinhateiro

Para o serviço de transporte dos corredores e diverso
staff, são usados comboios especiais que circulam entra a Régua e este local e nessa altura esta paragem é
promovida a apeadeiro-cantão propositadamente para
o evento.
O túnel de Bagaúste surgiu com a construção do
aproveitamento hidroelétrico da Régua no rio Douro
(também conhecida como barragem de Bagaúste). De
modo a conciliar o transporte ferroviário e a construção
da barragem, levou-se a cabo alterações na linha sendo
que esta teve de ser reconstruída a uma cota superior
à versão original. Foi decidido então na altura, avançar
para a construção da “variante” ferroviária que acabou
por ser paga na totalidade pela empresa Hidro-Eléctrica
do Douro, tendo os trabalhos de supervisão sido acompanhados por funcionários da CP nas mais variadas vertentes. A construção da variante levou também a que
tivesse de ser feito um túnel perto da barragem, já que
o terreno não permitia que o troço ferroviário se desenvolvesse apenas com recurso a taludes e trincheiras. O
túnel que acabou por abrir em 1969 tem 425 metros de
comprimento e a sua estrutura engloba suportes contínuos de betão armado, existindo ainda contra fortes de
betão. Composto por cerca de 90% de betão e 10% de
alvenaria, o túnel tem uma largura média de 5 metros e
uma altura de 6,8 metros.
Bagaúste é o primeiro apeadeiro que se encontra e

Antiga casa da CP

entre a linha e o rio Douro, foi limpa nos últimos tempos
depois de vários anos em que se encontrava cheia de
lixo e de detritos e onde existiam umas barracas entretanto demolidas, dando finalmente um aspecto decente
a esta zona. Rapidamente chegamos até ao local onde
existem as plataformas metálicas provisórias, que são
usadas pelos concorrentes da Meia Maratona do Douro
Vinhateiro, que geralmente ocorre em meados de Maio.

Túnel de Bagaúste

19

Comboio Histórico

Antigo apeadeiro de Bagaúste

está ao abandono, já que não existe serviço comercial.
Quando no dia 30 de Julho de 1882 subiu à aprovação
do governo o projecto para a construção deste apeadeiro, já a linha chegava ao Pinhão desde 1880. Também
neste local foi necessário proceder a alterações aquando da construção da barragem e por isso a linha passa
nos dias de hoje no lado oposto ao edifício, ao contrário
do que acontecia anteriormente, daí a razão pela qual
parece que o edifício de apeadeiro está “enterrado”.
Junto do apeadeiro do Bagaúste resistem as ruínas
da empresa Milnorte que aqui construiu um ramal particular para servir a fábrica que tinha duas linhas e que
estava situado no local onde a linha do Douro passava
antes da construção da barragem.
Com o Douro a acompanhar-nos desde o início, chegamos ao túnel da Pedra Caldeira, situado ao quilómetro 109. Foi construído em 1880, com uma extensão de
174 metros de comprimento e tem sido alvo de constantes obras de beneficiação ao longo dos anos, contando já com 136 anos de existência. Nos quilómetros
que se seguem a seguir ao túnel é possível observar um
conjunto de malha de ferro instalado na encosta com o
intuito de impedir que pedras rolem para a linha. Esta é
uma situação muito comum ao longo da linha do Douro,
fruto da localização da mesma e sinónimo das enormes
dificuldades que a construção encontrou durante todo o
processo.

Túnel de Pedra Caldeira
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A primeira paragem comercial a seguir à Régua fica
no quilómetro 112 e dá pelo nome de Covelinhas. É
também o primeiro núcleo habitacional que se encontra.
Apesar de ainda estar classificada como estação, além
da via principal possui apenas um desvio ligado numa
das extremidades. Por vezes é guarnecida como foi explicado no artigo do Comboio Histórico publicado na edição anterior da Trainspotter. No tempo áureo, a estação
era composta por uma linha directa e uma desviada que
permitiam cruzamento e ainda existiam duas linhas de
saco, sendo que uma delas era o ramal particular para
serventia do Armazém de Vinhos Murças Lda., armazém
esse que ainda hoje existe e onde é possível descortinar
a antiga plataforma.

Covelinhas e o antigo cais do ramal particular

Seguindo junto ao Douro passamos por mais umas
antigas casas da companhia e em breve passamos por
Gouvinhas. Este apeadeiro chegou a ter uma linha de
saco (já levantada) que servia um cais descoberto. Está
encerrado ao serviço e actualmente nenhum comboio ali
pára. Aliás, o abandono a que o edifício está entregue,
leva a que o mato vá tomando conta da zona envolvente
e a degradação do mesmo só não é maior, porque fica
num local sem acessos dignos desse nome e nem os
vândalos conseguem lá chegar facilmente.
Conforme nos vamos aproximando do Ferrão, a linha

Gouvinhas
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Ferrão

faz umas curvas e contracurvas fantásticas entre os
quilómetros 118 e 119, e salta aos olhos a imponência
da construção desta parte da linha, com o comboio a
serpentear ao longo do rio Douro do lado esquerdo, e
a existência de “paredes” de pedra do lado direito. Ao
quilómetro 119,2 chegamos ao apeadeiro do Ferrão cujo
edifício é igual ao de Gouvinhas. No tempo de estação,
existiam duas linhas, com a curiosidade de existir uma
terceira agulha a meio a ligá-las. Para além do edifício
de passageiros e do armazém, na estrada de acesso à
estação ainda se podem ver duas casas de habitação
que pertenceram à companhia. Como nota histórica a
estação foi inaugurada no dia 4 de Abril de 1880 e foi
durante algum tempo o final da Linha do Douro, antes
de ser aberta ao público até ao Pinhão.

Quilómetro 120 e uma das várias casas antigas

Fruto das diversas obras de manutenção, os sinais
indicativos dos pontos quilométricos têm vindo a ser
substituídos, mas o existente no quilómetro 120 é ainda um dos modelos mais antigos feito em ferro fundido.
Também neste local existe mais uma das diversas casas
construídas pela CP ao longo do rio. Passamos por mais
uma trincheira que poderia ter sido substituída por um
túnel tal é a dimensão da mesma, por mais uma habitação e rapidamente surge o apeadeiro de Chanceleiros
que mais não é do que uma plataforma com placa, mas

Uma das maiores trincheiras do percurso

Chanceleiros

que ainda mantém a vedação em betão armado característica da CP. Este apeadeiro abriu ao público em 1899
e chegou a ter o mesmo estatuto que Gouvinhas, ou
seja foi um apeadeiro com desvio, só que entretanto o
edifício de passageiros foi abaixo e nem há sinal do antigo cais descoberto. Como tantas outras paragens nesta
margem do Douro, o comboio deixou de aqui fazer serviço comercial.
O próximo ponto de interesse é o novo túnel que tem
a particularidade de ser “artificial” e que foi construído na
zona do quilómetro 124 tendo ficado concluído em 2014.
Esta obra de arte surgiu pela necessidade de estabilizar
os taludes existentes nesta parte da linha, onde as derrocadas eram um problema difícil de resolver e a habitual malha metálica de suporte não dava a garantia total
de segurança. A construção do túnel tomou em conta a
localização do mesmo em plena zona que está classificada como Património da UNESCO e daí a razão pelo
qual o túnel passa quase despercebido a quem circula
de automóvel na estrada nacional ou navega no rio, tendo o mesmo sido revestido com pedra típica desta área.
Circulando por uma zona de vinhas que rodeiam a
linha é altura de passar pela única passagem de nível
automatizada que existe entre a Régua e o Pinhão já
que todas as outras são passagens rurais que servem
para os acessos aos terrenos que pertencem às diversas quintas existentes na região. É assim que, depois de
21
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Túnel “artificial” perto do Pinhão

uma linha de cais que chegou a ser um ramal particular
(Pinhão-Douro), sendo actualmente a casa da dresine.
No início da zona da estação existiu ainda um outro ramal particular (Pinhão-Cosens). Ambos os ramais particulares tinham a singularidade de estarem relacionados
com o Vinho do Porto. O depósito e a tomada de água
ainda estão funcionais, sendo usados sempre que a locomotiva 0186 se dirige para o Tua e necessita de ser
abastecida de água. Junto da estação na saída para o
Tua, existe a passagem de nível da estrada nacional nº
323 que dá acesso à ponte rodoviária e que em época
alta de turismo, fica completamente caótica com o aumento do tráfego automóvel. Cerca de 500 metros mais
à frente encontramos outra passagem de nível, sendo
que esta é particular e serve de acesso à Quinta da Roêda, pertencente à Croft. A adjudicação das obras entre

Ponte sobre o rio Pinhão

passar sobre a ponte do rio Pinhão que entramos numa
das estações mais bonitas do norte de Portugal.
A estação do Pinhão, onde o comboio chegou em
1880, é sobejamente conhecida pelos seus 24 painéis
de azulejos datados de 1937 e que são imagem de marca do edifício de passageiros. Estes azulejos foram criados pela Fábrica Aleluia de Aveiro, tendo sido pintados
pelo ceramista J. Oliveira e as imagens retratam todo o
processo que dá origem ao famoso Vinho do Porto desde as vindimas, a transformação da uva em vinho e o
transporte dos barris pelos barcos rabelos pelo Douro
abaixo até às caves de Gaia. Esta estação também alberga uma Wine House, integrada no projecto de enoturismo da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo,
onde é possível degustar os produtos da região. A povoação do Pinhão e a zona envolvente cresceram desde
que a estação foi construída e para além das actividades
ligadas ao negócio do vinho têm vindo também a aproveitar o turismo para se afirmarem internacionalmente.
De relembrar que esta é a estação que serve o concelho
de Alijó cuja sede de concelho está situada a cerca de 16
quilómetros de distância e a uns longos 25 minutos por
curvas e contra curvas.
Ferroviariamente falando, a estação possui duas linhas de circulação, uma linha de saco (que por vezes
recebe vagões da série Rlps com paletes de cimento, já
que existe ali um entreposto da Secil), um resguardo e
22

Agulha de entrada na estação do Pinhão

Pinhão

a estação do Pinhão e a margem direita do rio Tua perto
da estação com o mesmo nome só foi entregue em Setembro de 1880
Circulando mais uma vez por uma série de curvas e
contra-curvas passa-se entretanto por mais uma habitação ao quilómetro 130,1. Um quilómetro depois (131,1)
existe a ponte do Roncão e já no quilómetro 132 encontramos mais uma das várias obras efectuadas nos
últimos tempos para suster as derrocadas. 900 metros
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Ponte do Roncão

Local da antiga estação de Cotas

tempéries. A mudança do local da paragem do comboio
aconteceu para que o novo apeadeiro ficasse mais perto dos acessos, mas a verdade é que olhando para a
zona envolvente é difícil de imaginar de onde vinham os
passageiros, já que nem há sinal de uma única estrada.
Antigamente o meio ferroviário era o modo mais eficaz
para transportar os trabalhadores que serviam nas diversas quintas espalhadas ao longo do Douro, mas a
evolução do transporte rodoviário veio provocar o abandono de várias estações.

Quilómetro 132

mais à frente está o apeadeiro de Cotas. Este possui um
abrigo em boas condições e cuja plataforma em terra
batida é assegurada por travessas de madeira encaixadas em troços de carril. Este apeadeiro veio substituir
a antiga estação com o mesmo nome e que se encontrava 500 metros mais à frente, ou seja, no km 132,8.
Actualmente da antiga estação só é visível a plataforma, o cais de mercadorias (que outrora albergou uma
linha de saco e onde existiu um armazém) e os postes
de iluminação que ainda se aguentam de pé. O edifício
que foi destruído, era bastante similar ao existente em
Freixo do Numão, sendo que também este tinha uma
cobertura metálica para proteger os passageiros das in-

Castedo é o próximo ponto de interesse e no seu
auge, apresentava a particularidade da plataforma ficar
em plena via, sendo que a linha desviada, que servia
somente o cais de mercadorias, tinha início depois da
plataforma. O edifico (uma “cópia” de Bagaúste) e o
armazém já foram demolidos, mas quer a plataforma,
quer o sitio do cais ainda são visíveis, tal como a placa

Castedo

identificativa do apeadeiro. Também aqui foi construída
uma nova plataforma uns metros mais à frente mas nem
isso foi suficiente para que os comboios continuassem
aqui a parar, já que a ausência regular de passageiros
era frequente.
O “novo” apeadeiro de Cotas

Perante a paisagem encantadora de áreas infindáveis
de vinha, ao quilómetro 137,8 ainda se encontra o centenário cais da Quinta dos Malvedos, situado em plena
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Antigo cais da Quinta dos Malvedos

Ponte sobre o rio Tua

ta e a via larga ao contrário de todas as outras estações
da Linha do Douro que estão colocadas paralelamente às
linhas. Da via métrica que subia em direcção a Mirandela
restam os carris que saem da estação e “morrem” junto
do paredão da nova barragem que afogou parte do traçado da Linha do Tua.

São Mamede do Tua

Na zona para além do material ali “abandonado” podemos observar a placa giratória onde a locomotiva a vapor
do comboio histórico é invertida, a toma de água, placas
giratórias utilizadas em tempos para movimentar os vagões e o interior do edifício da estação onde estão expostas algumas peças históricas dos caminhos de ferro.

via e que foi construído para a carga e descarga de pipas
da Quinta Graham’s em direcção ao Porto.
Passamos por uma pequena ponte e São Mamede do
Tua aproxima-se rapidamente. Em tempos era um apeadeiro desvio, que para além da linha directa chegou a ter
uma linha de saco com cais de mercadorias, que já foi
levantada. A mesmo “sorte” teve o edifício de passageiros
que foi também demolido. Este era um caso singular na
Linha do Douro, já que o edifício que servia para os passageiros, era também usado como armazém e era construído totalmente em madeira. Nos dias de hoje resta um
abrigo que aproveitou as antigas instalações dos sanitários. Também aqui os comboios já não fazem paragem.
Mais uma ponte, desta feita sobre o rio Tua e rapidamente chegamos à estação do Tua que, tal como acontece na Régua, é nos dias de hoje uma sombra daquilo que
já foi quando a ligação a Bragança se fazia a partir daqui
pela Linha do Tua. Da bitola de via métrica ainda sobrevivem ao ar livre algumas peças como são o caso das
seis carruagens “napolitanas”, quatro vagões de diversas
séries, um furgão e a locomotiva E170 completamente
podre. No telheiro desde a retirada de uma locomotiva
sobraram duas carruagens CN (Companhia Nacional) de
via estreita e um vagão U e uma ambulância postal de
bitola ibérica.
O edifício da estação está implantado entre a via estrei24

Linha do Douro e Linha do Tua à direita

Telheiro na estação do Tua

Spotting

Ponte do Pinhão
Setembro de 2016

em

José Sousa
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Linha do Douro:
Pontes da Régua ao Tua
Entre as estações da Régua e do Tua existe uma série de pontes e pontões, destacando-se pela sua envergadura cinco destas obras de arte. Destas a maior é a ponte do Rio Tua, poucos metros antes da estação com o mesmo nome.
No entanto, esta será a última estrutura à qual se fará referência, uma vez que seguiremos a descrição destas pontes
segundo o trajeto entre a Régua e o Tua.
Pedro Mêda

Ponte do rio Corgo
A ponte do rio Corgo surge ao km 104,24, pouco
depois da saída da estação da Régua. Tem 132
metros de comprimento e foi projetada e construída pela casa Cail e C.ª, tendo entrado ao serviço
a 4 de abril de 1880. É uma estrutura idêntica a
tantas outras desta linha, apresentando pilares e
encontros em cantaria de pedra de granito. O tabuleiro é metálico constituído por três tramos de vigas
contínuas de rótula quádrupla que apoiam nos dois
pilares e nos encontros. A ferrovia assenta sobre o
banzo superior da viga. É a única ponte que ainda
possui carris para a via larga e via estreita (via algaliada). A estrutura foi integralmente reforçada em
1995, um projeto elaborado pelo Departamento de
Obras de Arte da CP e executado pela empresa
SOCOMETAL.
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Ponte do Pinhão
A ponte do Pinhão surge ao km 126,49,
integrada na curva de aproximação à
estação do Pinhão. É constituída por
um tramo metálico único com 42 metros de comprimento, estruturalmente
idêntico ao da ponte do rio Corgo. A
via-férrea assenta sobre o banzo superior das vigas. Entrou ao serviço a
1 de junho de 1880. Os encontros são
também em cantaria de granito.
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Ponte do Roncão
A ponte do Roncão surge ao km 131,13,
depois da estação do Pinhão e pode
ser considerada a estrutura mais atípica
deste troço em termos de conceção. É
contudo, muito idêntica a uma outra estrutura desta linha, a ponte do Ferreira,
situada entre a estação de Valongo e o
apeadeiro de S. Martinho do Campo. É
constituída por um tramo metálico com
20 metros de comprimento e quatro arcos de alvenaria de granito, dois de cada
lado, e dois encontros também em granito. Ao todo a estrutura tem 70 metros de
comprimento. Entrou ao serviço a 1 de
setembro de 1883.
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Ponte de Loureiro
A ponte do Loureiro encontra-se ao
km 138,18, mesmo antes do apeadeiro de S. Mamede do Tua. É constituída por um tramo metálico único com
20 metros comprimento, de vigas de
rótula quádrupla e tabuleiro no banzo
superior. Os encontros são em cantaria de granito. Entrou ao serviço na
mesma data da ponte do Roncão.
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Ponte do rio Tua
A ponte do rio Tua é, conforme referido, a
estrutura de maior dimensão neste troço.
Encontra-se localizada ao km 138,71 entre
o apeadeiro de S. Mamede do Tua e a estação do Tua. Tem 168 metros de comprimento. Estruturalmente é idêntica à ponte
do rio Corgo. É constituída por dois encontros e cinco pilares em cantaria de granito. Destes, três estão fundados no leito do
rio. A parte metálica é composta por seis
tramos contínuos, os das extremidades
medindo 24 metros e os restantes medindo 30 metros. As vigas são de rótula quádrupla e o tabuleiro ferroviários localiza-se
no banzo superior. Entrou ao serviço a 1
de setembro de 1883. Em 1986 a estrutura metálica foi alvo de uma intervenção de
reforço. A base dos pilares sofreu também
uma intervenção de reforço em 2015.  
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Comboio Histórico em 2011
na passagem pela ponte
sobre o rio Tua
José Sousa
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Caminhos-de-ferro e progresso
> O caso das barragens do Douro

A

Linha do Douro foi durante 30 anos, entre
meados da década de 50 e meados da década de 80, um itinerário percorrido por
composições muito peculiares que prestaram um
grande serviço para o desenvolvimento do país.

Introdução
O Plano Nacional de Eletrificação, promulgado pela
Lei n.º 2002 de Dezembro de 1944, definiu estratégias e
estabeleceu as linhas gerais para a produção, transporte
e distribuição da energia elétrica em Portugal. Este documento estabelecia que a execução do empreendimento seria em grande parte da responsabilidade do Estado,
assumindo-se também a preferência pelos recursos hídricos como fonte principal para a produção da eletricidade. A sua efetivação envolvia um ambicioso projeto
de construção de diferentes infraestruturas, instalações
e equipamentos que, dada a sua dimensão, implicavam
a construção e reforço de vias de acesso e edificações
existentes, bem como o planeamento de operações logísticas de grande relevo e complexidade.
A justificação do investimento alicerçava-se sobre
quatro grandes interesses estratégicos:
- A reorganização e fomento industrial;
- A eletrificação das linhas de caminho-de-ferro;
- A rega e outras aplicações de interesse agrícola;
- O consumo na iluminação e gastos domésticos,
bem como usos industriais que não os previstos nos
pontos anteriores.
A eletrificação dos caminhos-de-ferro tinha como objetivo promover a modernização e a eficiência dos serviços, tanto de passageiros como de mercadorias, permitindo a diminuição da dependência da tração a vapor
e da importação dos combustíveis que possibilitavam
o seu funcionamento, designadamente o carvão. Com
efeito, a eletrificação (inicialmente nas linhas de Sintra e
do Norte) conduziu à retirada de serviço de um número
considerável de locomotivas a vapor, não esquecendo
também o contributo proveniente da tração a diesel, cuja
adoção teve início em finais da década de 40. Não obstante, em muitas situações seria efetivamente a força da
tração a vapor, e designadamente das locomotivas de
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caminho-de-ferro, a dar um contributo essencial para a
materialização de muitas das obras que, ironicamente
viriam a ditar a sua extinção.
Uma situação como a descrita ocorreu na Linha
do Douro. Conforme referido, o Plano de Eletrificação
pressupunha o aproveitamento dos recursos hídricos e
consequentemente a construção de barragens. Entre os
meados da década de 50 e fim da década de 80, foram
sendo construídos no rio Douro vários aproveitamentos
hidroelétricos onde a força da tração a vapor foi utilizada
para apoiar a sua construção, designadamente para o
transporte de cimento.

As Barragens do Douro
O designado Centro de Produção Douro é composto,
no rio Douro, pelos seguintes aproveitamentos hidroelétricos:
- Miranda (1960);
- Picote (1958);
- Bemposta (1964);
- Pocinho (1983);
- Valeira (1976);
- Régua (1973);
- Carrapatelo (1971);
- Crestuma-Lever (1986).
A dimensão de muitos destes empreendimentos foi
condicionada pela proximidade da linha de caminho-de-ferro, designadamente Carrapatelo, Régua, Valeira
e Pocinho, tendo em alguns casos sido necessária a
realização de trabalhos para compatibilizar a convivência dos empreendimentos. No entanto, esta proximidade permitia também a utilização da infraestrutura para
apoiar os trabalhos de construção. A primeira barragem
a ser erguida no Douro e onde o caminho-de-ferro assumiu um papel chave na logística da construção foi, como
indicado, a de Picote.
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Mapa com a localização das barragens do rio Douro

A Barragem de Picote
Este empreendimento fica localizado na parte transfronteiriça do rio, junto da povoação de
Picote e relativamente próximo de Sendim (apeadeiro da Linha do Sabor), numa zona onde o
vale e margens se encontram encaixados de
forma abrupta. Utiliza o desnível de cerca de 69
metros, existente entre o seu nível normal de retenção, situado à cota 471 e o nível de retenção
de Bemposta (à data com localização projetada
a montante). A albufeira foi concebida para ter
uma capacidade de 63 milhões de metros cúbicos, estendendo-se por cerca de 21 quilómetros. O paramento é em betão, com diferentes
dosagens de cimento conforme apresentado na
imagem e tem formato de abóbada simétrica de
dupla curvatura.
Além do paramento da barragem, o empreendimento é também constituído pelos seguintes elementos: descarregador de cheias, central
subterrânea, subestação, edifícios de comando
e de descarga. Para apoio à execução da obra,
que se iniciou em 1953, foram construídos diversos edifícios e equipamentos para uso residencial e atividades do pessoal afeto à construção.
No que diz respeito à construção do aproveitamento hidroelétrico e de modo a perceber, para
este caso concreto, a dimensão dos trabalhos
envolvidos apresenta-se de seguida as principais datas e tarefas realizadas:

Dosagens de cimento empregues no fabrico do betão do paramento da
barragem de Picote © Biblioteca da Faculdade de Engenharia do Porto
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O custo total da obra rondou os 670 mil contos.

O transporte de cimento
As barragens do Douro são estruturas em betão.
O fabrico do betão carece de grandes quantidades de
cimento, material que não existia nas proximidades do
local de construção.
Para o caso concreto de Picote, a Hidro-Eléctrica do
Douro estabeleceu um contrato com a Empresa de Cimentos de Leiria, detentora da marca registada de ci-

mento LIZ localizada em Maceira, para o fornecimento
das mais de 65 mil toneladas necessárias para a construção.
Para realizar o transporte, numa distância de cerca
de 500 km, foi assinado um contrato com a Companhia
dos Caminhos-de-ferro Portugueses - CP. Este estabelecia uma operação de transporte através da circulação
de comboios de via larga desde a fábrica servida pelo
ramal da fábrica Maceira-Martingança, e desta estação
da Linha do Oeste até à estação do Pocinho, situada
ao quilómetro 171,5 da Linha do Douro, transitando as
circulações pela Linha do Norte entre Alfarelos e Porto - Campanhã. Na referida estação de interface com
a Linha do Sabor, processava-se o transbordo da via
larga para a via estreita. Daí o comboio prosseguia até
à estação de Sendim (localizada ao quilómetro 94) onde
era efetuado novo transbordo, desta vez para camiões
que se encarregavam do transporte até aos silos de armazenamento na obra, numa distância de cerca de 15
quilómetros.
Nesta operação foi necessário ter em consideração:
- as quantidades de cimento a disponibilizar diariamente, que em momentos de pico de construção não
podia ser inferior a 200 toneladas;
- a forma de realização do transporte;
- os métodos de transbordo;
- o tempo gasto nos diferentes trajetos e transbordos;
- a capacidade máxima de carga das locomotivas e
camiões em cada troço, carga máxima dos vagões;
- as restrições do percurso, nomeadamente limitações de peso por eixo e peso por metro em algumas
pontes.

Publicidade à Empresa de Cimentos de Leiria
© Gazeta dos Caminhos de Ferro
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Descarga das cisternas de cimento na estação de Sendim na Linha do Sabor
© Filme da Hidro-Eléctrica do Douro
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Face a estes requisitos, foram construídos 128 cisternas metálicas com capacidade para transportar quatro (48 unidades) e cinco toneladas (80 unidades) de
cimento, e dotadas de fixações que permitiam o transbordo com recurso a pórticos metálicos que foram montados nas estações do Pocinho e de Sendim. A instalação destes pórticos exigiu a realização de obras de
adaptação consideráveis nas estações. Eram acionados
por grupos eletrogéneos que permitiam a efetivação do
transbordo a uma média de dois minutos por cisterna,
movimentando-se ao longo das composições e transversalmente entre elas. Foram também adaptados cerca de
50 vagões de via larga e 25 de via estreita, configurando
duas composições de cada tipo cuja circulação se efetuou em regime de “navettes”. O transporte iniciou-se
em julho de 1956, tendo terminado pouco menos de um
ano e meio depois. O quadro seguinte permite visualizar
as quantidades de cimento transportadas numa base
mensal.
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Esta logística voltaria a ser utilizada na construção
das barragens de Bemposta e Miranda.
Nos aproveitamentos hidroelétricos da Régua e da
Valeira foi utilizado um processo idêntico mas mais simples, uma vez que a Linha do Douro providenciava acesso direto aos estaleiros dos empreendimentos. Deste
modo e nesses locais, o canal ferroviário foi alargado de
modo a receber linhas de serviço para o parqueamento
e descarga das composições. No caso da barragem da
Régua foi necessário executar uma variante, conforme
descrito no artigo sobre o troço Régua – Tua. Ainda hoje
é visível o local onde estas linhas foram construídas. A
barragem da Valeira foi o último empreendimento a ser
realizado com recurso à tração a vapor. Nas imagens,
gentilmente cedidas pela EDP - Gestão da Produção,
Centro de Produção Cávado Lima e Centro de Documentação da Fundação EDP para a ilustração deste
artigo é possível observar as composições e a tração
utilizada.
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Vista geral dos trabalhos de construção.
Imagem captada da margem esquerda do
rio. Ao fundo vê-se a ponte provisória de
passagem de pessoas e materiais e os silos
junto à linha. Vê-se também o início dos
trabalhos de betonagem da extensão do túnel.
© Centro de Documentação da Fundação EDP

Vista aérea da zona da ponte, na margem
direita, e vias-férreas, linha principal e
linha de triagem.
© Centro de Documentação da Fundação
EDP

Acesso rodoviário provisório. Transporte
de um transformador para a subestação
e pormenor da via-férrea. Hoje ainda é
possível ver o local desta instalação e o
acesso provisório.
© Centro de Documentação da Fundação
EDP
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As composições
Não foi possível encontrar até
ao momento dados muito detalhados relativos às composições. Aliás,
face ao intervalo de tempo entre a
construção de Picote e da Valeira,
admite-se que possa ter havido alterações no material utilizado, designadamente locomotivas. Mesmo na
construção de um empreendimento,
e tendo como base o quadro anteriormente apresentado relativo a
Picote, as variações no transporte
mensal registadas poderão antever
alterações significativas quer na formação das composições, quer na
sua frequência.

Vagão de via larga da série kklmmo na estação do Pocinho © Werner Hardmeier

No entanto, é possível afirmar
que as circulações seriam comboios bloco, ou seja integralmente dedicados ao transporte de cimento.
Ainda relativamente a Picote e com base nos elementos conhecidos, designadamente o filme da construção do aproveitamento, o transporte na via estreita terá
sido realizado com recurso a locomotivas da série 200.
Estas máquinas, fabricadas pela empresa Henschel &
Sohn em 1911, pertencem a uma série de 16 unidades
e eram as mais potentes em toda a frota. Na Linha do
Sabor, e na época de construção desta barragem, estavam autorizadas a rebocar cargas de 160 toneladas.
Os vagões, de acordo com as imagens existentes, eram
maioritariamente de eixos, tendo capacidade para trans-

portar 10 toneladas, ou seja, no máximo duas cisternas
de cinco toneladas. Cada comboio de via larga originava
em média duas composições de via estreita, como veremos.
No que diz respeito às composições de via larga, nas
linhas do Oeste, Norte e Douro, existiam várias restrições à circulação conforme foi descrito. Em termos de
vagões, os registos existentes levam a entender que terão sido sempre utilizados vagões de eixos com uma
capacidade entre 15 e 20 toneladas. No que diz respeito
à tração os registos, todos referentes à construção dos
aproveitamentos ou da Régua ou da Valeira, mostram
sem dúvidas uma locomotiva da série 700 (701 a 719) e
uma locomotiva que poderá ser das séries 221 ou 281.

Locomotiva da série 700 com uma composição de cimento – barragem da Valeira
© Centro de Documentação da Fundação EDP
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Duas composições na zona de descarga do cimento
© Centro de Documentação da Fundação EDP

Nota Final
De todos os aspetos apresentados, fica a ironia de a tração a vapor
ter sido parte ativa na construção de
empreendimentos que ditariam o seu
fim. Fica também patente o grande
serviço prestado pelo caminho-de-ferro em prol da eletrificação do país,
seja pela sua capacidade de chegar
a locais onde ainda não existiam vias
rodoviárias, seja pela capacidade de
movimentação de cargas elevadas.

Vagão de via estreita na estação do Pocinho © Werner Hardmeier

O transporte de cimento para a construção
dos aproveitamentos hidroelétricos do Douro é
apenas um capítulo de uma participação muito
ativa em várias vertentes. Pelo interesse e importância do tema, tanto para a história do caminho-de-ferro como para a história da eletrificação
e da engenharia, este tema específico bem como
o transporte de outros materiais e componentes
por via-férrea para a construção de infraestruturas elétricas continuará a ser objeto de estudo
por parte do autor.
O autor gostaria de deixar um agradecimento
especial à Ordem dos Engenheiros e à Biblioteca
da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto pelo acesso e consulta de documentação
relevante, e à EDP - Gestão da Produção, Centro de Produção Cávado Lima e ao Centro de
Documentação da Fundação EDP pela cedência
de imagens imprescindíveis para uma melhor
compreensão do tema.

Imagem da zona da barragem da Valeira em 2010
© José Sousa
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Modelismo

Novidades à Escala
Dezembro 2016

Lusocolors by Lusotrains
No final de Outubro a Lusotrains apresentou na sua
página e no Facebook a sua
nova gama de produtos, que
segundo a empresa colmatam um vazio sentido no modelismo nacional.

As tintas apresentadas
são acrílicos de base aquosa
de alta qualidade e, segundo
a empresa, comparando-se
em igualdade com as melhores tintas que existem no
mercado.

Nesse sentido, a Lusotrains passa a disponibilizar
no mercado a Lusocolors by
Lusotrains – um conjunto de
tintas composto por 12 tonalidades diferentes de tintas
tanto para aplicação simples
a pincel (de rótulo azul código 85.XXXX), como de aplicação directa por aerógrafo
(de rótulo vermelho código
95.XXXX) em que os “X” representam o RAL da cor
exacta utilizada nas companhias ferroviárias Portuguesas.

Uma das vantagens apresentadas pela Lusotrains nas
tintas agora comercializadas
prende-se com a maior dosagem disponibilizada face à
concorrência, apresentando
frascos de 20 ml com tampa
de segurança. A produção
das tintas é efectuada inteiramente em Portugal como é
já apanágio da marca.
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Estão já desde 15 de Novembro disponíveis nas lojas
as tintas Lusocolors.

“Embora não tenhamos uma frota ferroviária
muito colorida em termos de variedade de tons,
ainda assim tem havido sempre dúvidas nos modelistas sobre qual a cor exacta quando chega o
momento de pintar o nosso modelo ferroviário preferido”.
“Muito nos tem perguntado o modelista nacional como fazer, que tintas adquirir, quais as que
usamos ou mesmo que técnicas aplicar neste ou
naquele processo de pintura ou envelhecimento e
sempre nos disponibilizámos a ajudar. Desta vez
para que não fiquem duvidas disponibilizamos ao
mercado aquilo que nós usamos internamente.”
José Serrano
Lusotrains

Modelismo
Na loja o produto é
apresentado num expositor desenhado especificamente para o efeito e que
contém as duas gamas de
produto nas suas várias tonalidades.
A Lusotrains anunciou
que a sua gama Lusocolors crescerá no futuro,
estando prevista a produção de outros RAL para
linhas de produtos dedicados a Espanha, França
ou Alemanha, assim como
de líquidos para aplicação
de decalques e envelhecimento de material rolante.

Estarão também disponíveis no mercado já em
Dezembro os “modular ink
display rack”, pequenos
expositores modelares em
kit de MDF para as tintas
Lusocolors, semelhantes
ao apresentado nas lojas
mas mais pequenos (para
cerca de 24 frascos de
17 a 20 ml, possibilitando
assim a colocação também de outras marcas da
concorrência) em formato
recto e canto. Desta forma
permitem ao modelista na
sua bancada guardar e organizar convenientemente
este tipo de produto, tendo-o sempre à mão.

“A Lusotrains neste produto optou por não fazer venda directa ao cliente final sendo o fornecimento efectuado
nesta primeira abordagem exclusivamente às lojas nacionais de modelismo em geral, quer físicas, quer virtuais,
pela Navegan Lda.”
“Optámos por uma representação e distribuição outsource deste produto para que possamos continuar focados na produção dos nossos projectos e não na venda a
retalho que temos em mente cada vez menos. Adoramos
os nossos clientes, continuamos a contar com eles, mas
o foco é o desenvolvimento de produtos e não a sua comercialização directa. Sempre se ouviu dizer que quem
toca vários instrumentos não toca nenhum bem, e como
queremos tocar bem os projectos e produtos, é no seu
desenvolvimento que nos focamos, deixando aquilo que
outros sabem fazer bem para eles tocarem.”
José Serrano
Lusotrains

“As primeiras impressões que tivemos dos modelistas em geral
quando souberam do lançamento do produto foi extremamente positiva e incentivou-nos a pensar mais alto, no alargar da oferta Lusocolors. Está prevista a oferta do produto actual (tintas dos comboios
portugueses) para o mercado espanhol que, como se sabe, também
compra/produz comboio nacional, ou mesmo a criação de uma linha
de produtos Lusocolors dedicada ao mercado espanhol com os RAL
usados por estes nos seus modelos.
Um outro produto complementar será o Lusocolors Decal-Sol,
softner ou amaciador para decalques que permite conferir aos decalques as irregularidades da superfície em que é aplicado, cuja formula
está já por nós a ser testada e brevemente estará no mercado, bem
como a produção de washes para weathering muito específicos para
o material português.
info@lusotrains.com
www.lusotrains.com
www.facebook.com/lusortrains
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Exposição Fotográfica - Caminhos do Ferro e da Prata
No passado dia 29 de
Novembro abriu, no Museu do Douro, uma exposição relativa à construção
da via-férrea do Douro e
Minho. A exposição conta
com 65 imagens da autoria
de Emilio Biel e pode ser
visitada até ao dia 15 de
Janeiro de 2017.
http://www.museudodouro.pt/

Bastão Piloto 240 – Dezembro de 2016
Na nova edição, com 64 páginas, a APAC edita-o numa edição 100% a cores de elevada qualidade e com alguns
dos melhores textos produzidos pelos nossos associados, consagrados a temas muito diversos.
A edição nº 240 inclui os seguintes temas:
l Carruagens do Sul e Sueste – Capítulo V;
l Preservação da memória da sinalização
ferroviária;
l As ferrovias em Portugal: uma breve
perspectiva histórica baseada na Região do
Douro;
l Projeto de publicação de um livro sobre o
caminho-de-ferro da Beira Alta;
l A rede de elétricos de Lisboa entre 1900 e
1910;
l nteroperabilidade – Tentativa de abertura do
espaço ferroviário europeu;
l Estações de Londres;
l Ramal de Reguengos;
l Oh, Sintra, glorioso Éden… – o almoço de
aniversário da APAC ;
l APAC – Um pouco de história e perspetivas
de futuro.
https://www.facebook.com/apac.oficial
https://www.caminhosdeferro.pt/
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descarga de carril na Linha do Leste

