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TRAINSPOTTER XI, SETEMBRO DE 2019 

A LINHA DO DOURO – VOLUME 3
A Trainspotter XI é a terceira e última parte sobre a colecção de revistas dedicada à Linha do Douro! 

Contamos com a colaboração de vários autores que emprestam a esta edição muito especial com cerca 
de 100 páginas os seus melhores textos e fotografi as sobre o magnífi co itinerário entre Ermesinde e Barca 

d’Alva. É o fecho do ciclo de edições consagradas à Linha do Douro, com o mais especial de todos os números a 
completar a série.

Adicionalmente, abrimos também um período de manifestação de interesse para a possível reedição dos primei-
ros dois volumes, já esgotados, tendo em conta o interesse gerado e a  possibilidade de completar a colecção. Se 
está interessado na aquisição dos dois primeiros números, envie email para trainspotter @ portugalferroviario.net 
(sem os espaços) para poder ser informado sobre esta nova oportunidade.

Esta edição detalha com grande pormenor os seguintes te-
mas:

 O material circulante da Linha do Douro;

 As carruagens Schindler;

 Variante de Los Celamines;

 Cais e Ramais Particulares;

 Aspectos singulares da sinalização 
do Douro;

 Modernização urbana da linha;

 Electrifi cação Caíde – Marco de 
Canaveses;

 Aspectos azulejares decorrentes 
da modernização;

 Pocinho – Barca d’Alva – que fu-
turo.

Revista 100% a cores e com papel de 
muito boa qualidade. Cerca de 100 pá-
ginas, encadernação com capa fresada 
e colada e lombada identifi cadora.

Ver em informação adicional detalhes 
sobre as possibilidades de entrega e 
prazos previstos.

A revista Trainspotter é editada pelo 
portal Portugal Ferroviário e a sua edi-
ção impressa é cedida gratuitamente 
à APAC, que a imprime e distribui. As 
verbas reunidas permitirão investir em 
projetos de preservação ferroviária. 
Comprar a Trainspotter é colaborar com 
a preservação da memória coletiva!

https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
produto/trainspotter-xi-a-linha-do-dou-
ro-volume-3/

NOVA EDIÇÃO
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EDITORIAL

João Cunha

O Os ventos de mudança continuam a soprar. 
É o período de maiores e mais constantes 
mudanças desde que a Trainspotter existe, 

agora que estamos à beira de completar dez anos!

Enquanto se espera que o vento mude também 
no campo das infraestruturas, as páginas da revista 
testemunham a intensa actividade nos carris, 
com a administração da CP a colocar em marcha 
movimentações várias, relacionadas com o objectivo 
publicamente assumido de acabar com supressões por 
motivos internos a partir de Setembro de 2020.

A melhoria do serviço público de caminhos de ferro, 
entregue à CP, será sem dúvida a grande medida do 
sucesso da actual estratégia, a validar durante o próximo 
ano.

Para lá dos temas que interessam, sem dúvida, a 
todo o país, este mês viajamos também até ao Vouga, 
onde a maravilhosa locomotiva a vapor E214, uma das 
famosas Mallet da nossa via estreita, se reacendeu após 
mais de 17 anos, em marchas de formação prévias à 

circulação comercial em Dezembro.

A aposta no turismo ferroviário não pode ser a 
ocupação primeira de um operador como a CP, mas 
a consciência das singularidades que temos também 
não pode ser menosprezada. Seja fruto da falta de 
investimento crónica ou de felizes acasos históricos – 
como os que foram protegendo muito do nosso material 
de via estreita – Portugal é, à entrada para 2020, um 
dos países da Europa com uma maior e mais facilmente 
recuperável colecção de veículos históricos que podem 
proporcionar experiências diferentes num país de 
turismo como o nosso, contribuindo decisivamente para 
alavancar e contentar sobretudo algumas das regiões 
mais oprimidas que a nossa rede ferroviária ainda serve.

Estamos há quase 10 anos a fazer sair um volume 
de informação actual e histórica com uma cadência 
quase sempre constante. E é em nome de toda esta 
magnífi ca equipa que desejo a todos os nossos leitores 
um feliz Natal e um 2020 que supere todas as vossas 
expectativas. Vemo-nos para o ano!

A Allan VIP no regresso de Elvas, à passagem por Santa Eulália  ©  Alejandro Martín Medina



6

Com um vento aparentemente favorável a 
soprar na CP, as atenções mediáticas no 
sector ferroviário viram-se de forma cada 

vez mais insistente para as infraestruturas, onde so-
bressai a continuação de atrasos comprometedores 
um pouco por toda a rede, afectando o plano Ferro-
via 2020.

Uma peça do Dinheiro Vivo veio despoletar uma acesa 
discussão pública sobre os problemas que persistem e 
que atrasam o plano, com particular destaque para um 
novo atraso na linha do Minho (inauguração da electri-
fi cação agora prevista apenas para o fi nal de 2020) e 
na linha da Covilhã para a Guarda, fundamental para 
o avanço em grande escala das difíceis obras da Beira 
Alta, o maior projecto do Ferrovias 2020.

Além destes problemas, foi conhecido o caricato epi-
sódio que obriga a um reinicializar do projecto de elec-
trifi cação de Marco de Canaveses até à Régua, na li-
nha do Douro, que obrigou a IP a rescindir o contrato 
com o projectista que havia escolhido, aparentemente 
por falta de competência para realizar o projecto. Na li-
nha do Norte, os atrasos somam e seguem e após mais 

de um ano, o concurso para a obra de Espinho a Gaia 
fi cou mesmo deserto e avançará com valores revistos 
em alta. Os valores de base estão aliás a ser um claro 
entrave em todo o plano, motivando concursos em falta, 
adjudicações consecutivas a operadores sem capacida-
de ou a sucessivas replanifi cações pela constatação da 
maior complexidade das obras face ao inicialmente pre-
visto em concurso.

A tudo isto o poder político parece para já esperar para 
ver se os projectos regressam a alguma normalidade, 
mas com apenas quatro anos para executar os fundos 
europeus prometidos ao Ferrovias 2020 parece cada 
vez mais certo que Portugal arrisca perder vários desses 
fundos, que até poderão vir a ser recebidos mas pode-
rão ser já descontados do próximo Quadro Comunitário 
de Apoio 2030, deixando assim por executar as verbas 
prometidas no pacote fi nanceiro anterior.

ATRASOS FERROVIA 2020
A linha do Minho continua com as obras sem fi m à vista © Francisco Pereira , 29 de Novembro de 2019

COMBOIO CORREIO
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TROÇO ELVAS - ALANDROAL 
CONSIGNADO

Foi ofi cialmente consignada a obra do novo 
troço ferroviário que ligará Elvas a Alandro-
al, um dos três troços da nova linha Évora 

– Caia já em execução. A cerimónia teve lugar na 
Câmara Municipal de Elvas e para a assinatura do 
auto de consignação esteve presente o ministro das 
Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

A comitiva deslocou-se depois na automotora Allan 
0301 (ex-automotora VIP, hoje em dia adaptada a labo-
ratório) para uma visita ao troço Elvas – fronteira – Ba-
dajoz, recentemente renovado e cuja obra já terminou. 
O troço fronteiriço passou muitos anos num estado de 
obsolescência alarmante, tendo agora sido objecto de 
uma profunda renovação que permite elevar a velocida-
de de circulação e que viu a estação de Elvas ser com-
pletamente transformada, com adopção de várias linhas 
aptas a comboios de 750 metros e ampliação da linha de 
carga no terminal de contentores. Também a passagem 
de nível da estação foi suprimida.

Esta consignação segue-se à do troço Freixo – Alan-
droal, cujas obras já estão no terreno e visíveis. As terra-
planagens, com recurso a equipamento pesado, são já 
marcantes na paisagem.

Falta neste momento consignar o troço Évora Norte – 

Freixo, a que se seguirá mais tarde o malogrado troço 
Évora – Évora Norte que, perdido na contestação espú-
ria de muitos locais, continua a não ter concurso lançado 
para a sua execução. Sendo um troço tão curto e com 
um prazo previsto de execução também ele breve, não 
é ainda de esperar que tal impacte a disponibilização da 
nova linha Évora – Elvas até 2023, como previsto e ne-
cessário para evitar a perda dos indispensáveis fundos 
comunitários.

A nova linha Évora – Elvas estará apta à circulação de 
comboios até 220 km/h e é, no essencial, o retomar do 
projecto existente para a linha de alta velocidade, en-
tretanto abandonada. Além das duas estações intermé-
dias que permitirão o cruzamento de comboios, a linha 
poderá vir a ter um terminal de mercadorias na zona do 
Alandroal, para onde Infraestruturas de Portugal e muni-
cípios estão a dedicar um pequeno montante para estu-
do de viabilidade.

Toda a linha será implementada em plataforma de via 
dupla e com catenária portuguesa concebida para circu-
lação até 300 km/h. Estará equipada do novo sistema de 
sinalização ERTMS e compatível com Convel, electrifi -
cada a 25.000 V / 50 Hz, como a restante rede nacional.

Viagem da comitiva VIP na Allan VIp  ©  Alejandro Martín Medina
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Fotografi a da marcha entre Sernada e Aveiro © Fernando Liberato

COMBOIO CORREIO

LOCOMOTIVA E 214 
RENASCE NO VOUGA

Depois de mais de quinze anos desligada, 
a locomotiva E214, entretanto migrada do 
Corgo para o Vouga, voltou a ser acesa no 

dia 27 de Novembro, em Sernada do Vouga. A loco-
motiva passou revisão geral no Porto nos meses an-
teriores e havia sido prevista a possibilidade de ser 
usada no comboio histórico do Vouga já este ano, 
mas os receios de incêndios afastaram essa possi-
bilidade.

A 29 de Novembro, a locomotiva regressou às mar-
chas com a primeira marcha de formação de maquinis-
tas. De Sernada para Aveiro seguiu a reboque da 9004, 
uma vez que, por falta de meios para rodar a locomotiva, 
ela não pode inverter em Aveiro. No regresso, a 9004 
seguiu isolada alguns minutos à frente, a que se seguiu 
a fantástica marcha com a E214 rebocando as três car-
ruagens do comboio histórico do Vouga.

Depois da primeira marcha, outras semelhantes ocor-
reram nos dias 2, 3, 4 e 5 de Dezembro, para autoriza-
ção dos maquinistas a este ex-líbris da via estreita euro-
peia. O objectivo será o de realizar algumas circulações 
natalícias com esta locomotiva.

A E214 pertence à famosa série de locomotivas a 
vapor articuladas E200, de tipo Mallet. Todos os exem-
plares existem ainda, e várias delas estão mesmo em 
condição funcional em países como Espanha, França e 
Suíça. Um regresso que se saúda, de uma das mais im-
portantes locomotivas da colecção nacional.
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A composição na saída da estação de Aveiro © Fernando Liberato

Na passagem pela cidade Águeda, a caminho de Sernada do Vouga © Fernando Liberato

99



10

Linha do Minho, nas proximidades do apeadeiro da Portela  © Pedro Mêda

COMBOIO CORREIO

2601 FEZ ENSAIOS ATÉ NINE

No dia 12 de Novembro de 2019, a locomotiva 
2601 saiu pela primeira vez para plena via, 
em ensaios. Após vários dias de ensaios no 

depósito de Contumil, manobrando outras locomoti-
vas ou simplesmente realizando pequenos ensaios 
dinâmicos, a locomotiva recebeu ordem de marcha 
e a sua recuperação atingiu uma nova fase.

Depois de recuperados os elementos do sistema Con-
vel que haviam sido desmontados nos últimos anos – 
como o velocímetro digital ABB – a 2601 regressou às 
lides com uma marcha especial traçada entre Contumil 
e Nine, numerada 92213, na companhia de cinco carru-
agens Schindler em decoração Miradouro, que tiveram 
a honra de apadrinhar este regresso.

Ainda bloqueada em regime PV (Pequena Velocida-

de) com que operava no serviço de mercadorias, a 2601 
realizou a marcha à velocidade máxima de 100 km/h 
sem quaisquer complicações, regressando a Contumil 
em marcha 92214. A velocidade máxima permitiu tes-
tar toda a gama de utilização dos motores de tracção 
e circuitos de potência, permitindo sem dúvida dissipar 
algumas das interrogações que ainda pairavam sobre a 
viabilidade desta recuperação.

A marcha foi seguida atentamente por muitos ferrovi-
ários e entusiastas, que não perderam a oportunidade 
de testemunhar o histórico regresso da mais prestigiada 
série de locomotivas eléctricas que circularam no nosso 
país.
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Composição a passar na zona de Rio Tinto © Gonçalo Ribera

A mesma composição, desta vez perto do Leandro © João Morgado
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  © Francisco Silva

CONTINUAM MOVIMENTAÇÕES 
NA FROTA DA CP 

A CP continua as movimentações de algum 
do material circulante esquecido em alguns 
parques por essa rede fora. Após vários mo-

vimentos notáveis à volta do Entroncamento e Con-
tumil, foi agora a vez da empresa recolher da Régua 
dois veículos de via estreita há muito abandonados 
na rotunda da estação.

Uma locomotiva E200, num estado profundamente de-
cadente, e a última motora-piloto das Duro Dakovic 9700 
rumaram até Contumil e Guifões, numa movimentação 
algo atribulada que exigiu duas zorras para transporte 
de material de via estreita, tendo uma delas gripado e 

necessitado de socorro posterior a partir da estação de 
Ermida. A marcha original teve lugar no dia 18 de No-
vembro.

O destino da E200 parece ser uma rotunda de Erme-
sinde, necessitando por isso de um restauro estético 
completo antes de abraçar essa nova etapa da sua vida.

Já quanto à 9710, desconhece-se qual poderá ser o 
seu futuro mas, tratando-se da última peça das “Xepas” 
ainda sobrevivente, saúda-se o seu resguardo e o fi m de 
um longo período de decadência que quase comprome-
tia defi nitivamente o último testemunho das jugoslavas. 

© Francisco Silva

  © Francisco Silva  © Francisco Silva  © Francisco Silva  © Francisco Silva  © Francisco Silva12
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No passado mês do Novembro o panorama 
ferroviário português fi cou marcado por 
uma circulação pouco habitual que envol-

veu o transporte de veículos militares.

Tendo em vista o exercício Orion 2019, o exército por-
tuguês recorreu aos serviços da Medway para transpor-
tar 38 viaturas blindadas de rodas Pandur II 8x8 que es-
tavam destacadas no Regimento de Infantaria nº 14 de 
Viseu e que tinham de ser movimentadas para o Campo 
Militar de Santa Margarida onde decorreu parte do exer-
cício.

Como Viseu não tem ligação ferroviária foi necessário 
a coluna militar percorrer os quilómetros que separam a 
cidade de Viriato da estação de Mangualde, local onde 
tinha sido decidido previamente proceder ao embarque 
das viaturas. Ainda assim foi notória a impreparação 
da maior parte das estruturas da rede ferroviária para 
este tipo de transporte, tendo sido necessário recorrer 
aos serviços de uma grua civil para elevar os veículos 
e posicioná-los em cima dos vagões, já que não existia 
qualquer cais com rampa que permitisse que os carros 
de combate rolassem para cima da composição.

A composição, com cerca de 300 metros, composta 
por vagões plataforma de bordas baixas com fueiros re-

batíveis, e com um peso de 1.000 toneladas, foi reboca-
da pela locomotiva 5621 e atraiu a atenção da impren-
sa. O transporte de veículos militares é uma autêntica 
raridade no nosso país, em contraste com a maioria dos 
nossos vizinhos europeus, e foi realizada apenas um pu-
nhado de vezes nas últimas décadas. 

Uma das últimas vezes que tal aconteceu já foi no lon-
gínquo mês de Abril de 2009 marcha saiu ao fi nal da 
noite de dia 19 de Novembro, chegando a Santa Mar-
garida perto das 8 da manhã do dia seguinte, após uma 
prolongada paragem na estação do Entroncamento. 

Em Santa Margarida a operação de descarga dos 
veículos decorreu normalmente já que a estação está 
preparada para o embarque e desembarque de carros 
de combate, tendo sido dotada de todas as estruturas 
necessárias para essas operações aquando da sua 
construção, como se pode ler num artigo presente nes-
ta Trainspotter. 

Para além das fotos que acompanham este artigo, 
existe ainda disponível um vídeo da autoria do Fernando 
Liberato relativo a este transporte de material militar em : 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZSRz7OcLAk

COMBOIO MILITARCOMBOIO
Entroncamento ©  Paulo Pires

COMBOIO CORREIO
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 Mangualde  ©  Fernando Liberato

 Mangualde  ©  Fernando Liberato

 Mangualde  ©  Fernando Liberato
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SPOTTING

Comboio Especial entre o 
Entroncamento e Alverca 
no dia 7 de Novembro de 
2019.

Valério Santos
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à estação da Guarda viu no 

serem colocados os primeiros 
carris.

Também já foi colocado o AMV 
da diaganol que vai permirtir 
aceder à linha da Beira Baixa 

desde a estação da Guarda

AS  OBRAS EM CURSO DO FERROVIA 
2020
A grande novidade que a Trainspotter tem 

para apresentar neste mês são as primeiras 
fotos das obras que decorrem na nova linha 

que vai ligar Évora até Elvas.

Finalmente começaram os trabalhos numa liga-
ção que tem custado a sair do papel e que promete 
revolucionar as ligações ferroviárias internacionais.

Quanto ao Ferrovia 2020 continua a ter os desen-
volvimentos habituais com o já tradicional destaque 
para a linha da Beira Baixa e para as obras que de-
correm na linha do Minho.

Linha da Beira Baixa

António Gonçalves
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Pouco a pouco a linha da Beira 
Baixa vai tomando forma, 

embora faltem ainda colocar 
dezenas de quilómetros de 

travessas e carril.

A ponte dos Gogos já com os 
pilares metálicos instalados, 

mas ainda longe de estarem os 
trabalhos concluídos.

A ponte da Penha Barroca por 
outro lado já tinha os trabalhos 

de colocação do tabuleiro 
praticamente terminados.
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O apeadeiro do Sabugal já conta 
com os postes de catenária 
instalados , que fi caram no meio 
da plataforma. 

A passagem de nível que existia 
junto ao apeadeiro do Sabugal 
vai desaparecer de vez.
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No dia 8 de Novembro o 
destaque das obras era ainda a 
construção da estação técnica 

da Carvalha.

Pormenor da linha do Minho 
interdita à circulação por motivo 

de obras, o que obrigava os 
comboios a circular pelas novas 

linhas da estação técnica

Nesta interessante imagem 
vê-se um comboio de 

passageiros a utilizar os 
carris da futura estação 

técnica enquanto decorriam 
trabalhos na linha do Minho.

Linha do Minho

Francisco Pereira

191919
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202020

Uma outra visão da futura 
estação técnica datada do fi nal 
do mês de Novembro

Já com a totalidade dos postes 
de catenária colocados a 

electrifi cação do resto da linha 
do Minho está cada vez mais 

perto do fi m

Nos fi nais de Novembro a 
estação técnica apresentava-se 
num estado muito avançado 
relativamente à via
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As primeiras terraplanagens já 
eram perfeitamente visíveis no 

passado mês de Novembro

Para fazer face à existência de 
uma estrada irá ser construída 

uma passagem superior 
rodoviária

Estas obras decorrem nas 
proximidades do futuro 

quilómetro 149

Linha de Évora

Pedro André
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A  zona do quilómetro 164 é 
das mais acidentadas do troço 
ferroviário entre Redondo e o 
Alendroal.

Desta feita e para fazer face à 
existência de uma estrada e 
devido ao desnível existente 

no terreno será construído um 
viaduto neste local.

Noutro local o canal ferroviário 
também já se destaca na 
paisagem, embora haja um 
longo processo de obras até que 
um comboio possa aqui passar.
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SPOTTING

Pormenor da solda de carril 
na futura estação técnica 
de Carvalha

Francisco Pereira



EXPOSIÇÃO  DE FOTOGRAFIA PATENTE NA APAC - 
NRN 

Uma nova exposição de fotografi a 
ferroviária está patente no Núcleo 

Regional Norte da APAC desde o passado 
dia 23 de Novembro, desta vez dedicada 
às carruagens Schindler. Mantendo o 
título “Retratos Ferroviários” com que os 
autores apresentaram outras edições, o 
subtítulo “Panorâmicas” remete-nos para as 
grandiosas carruagens suíças de 1948 que, 
ainda hoje, prestam serviço na CP e cujos 
atributos de rolamento suave e dotação de 
grandes janelas panorâmicas atraem muitos 
interessados há largas décadas. 

O conjunto de trinta e três fotografi as é uma 
colecção de grande relevância de imagens 
destas carruagens em serviço comercial 
e em ofi cina, ao longo das últimas três 
décadas, onde fi cam patentes por isso 
também as últimas movimentações de que 
foram alvo.
Uma exposição a não perder, visitável no 
horário de abertura do Núcleo Regional 
Norte.

Fotografi a : Pedro Mêda

PRESIDENCIAL VOLTOU AO 
ENTRONCAMENTO

COMBOIO CORREIO

BREVES

Assim no passado dia 15 de Novembro efectuou-se a 
viagem entre Contumil e o Entroncamento. A composição 
do presidencial volta assim a fi car resguardada no 
Museu Nacional Ferroviário.

Fotografi a de Ricardo Ferreira da composição do 
Presidencial no dia 8 de Março de 2016  na zona de 
Quintãs.

Depois do “trabalho” vem o “descanso”. Após as 
diversas viagens relacionadas com o turismo que a 

composição do presidencial efectou ao longo da linha do 
Douro foi hora de voltar a casa.
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MAERSK CONFIA NOVO TRÁFEGO À TAKARGO

A Takargo continua a dar mostras de redobrado 
dinamismo comercial e juntou no mês de Novembro 

mais um serviço ao seu extenso rol de prestações por 
conta da Maersk, activando um novo serviço ferroviário 
de transporte de contentores entre o terminal do Vale 
do Tejo, no Entroncamento, a fábrica da Soporcel, no 
Louriçal, e o porto de Leixões.

Este tráfego serve o carregamento de pasta de papel da 
papeleira instalada perto da Figueira da Foz, servindo 
ao encaminhamento de contentores vazios e posterior 
envio de contentores carregados para exportação, em 
moldes similares aos de outros tráfegos passados e 
presentes de CP Carga/Medway.
A tracção do comboio está confi ada às Euro 4000 do 
operador.

Fotografi a de Valério Santos

ECOPISTA DO MONTIJO INAUGUROU A 2ª FASE

No dia 10 de Novembro foi inaugurada a 
2ª fase da ecopista que ocupa o canal 

do antigo ramal ferroviário do Montijo. 

Este troço fi ca compreendido entre 
a Urbanização da Vila Serena e o 
entroncamento com a estrada dos 
Quatros Marcos perto do antigo 
apeadeiro da Jardia, e conta com 
uma extensão de dois quilómetros 
tendo tido um custo de 293 mil euros.
Deste modo é agora possível percorrer 
em ecopista cerca de 5 quilómetros que 
separam o Pinhal Novo da Jardia, num 
processo que se iniciou em Setembro de 
2014 quando foi concluída a 1ª fase da 
ecopista.  

Fotografi a: https://www.cm-palmela.pt/
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... E TAKARGO VAI RECUPERAR MAIS TRÊS 1550S

Depois do anúncio, a concretização: a 28 de Novembro a Takargo retirou do 
Entroncamento as três locomotivas 1550 que havia adquirido, adicionalmente 

à 1565, já recuperada e em serviço.

Foi precisamente a 1565, de perfeita saúde e nas suas novas cores, que se 
deslocou ao Entroncamento para rebocar as 1552, 1563 e 1567 para o Poceirão, 
onde a Erion se encarregará da revisão geral e modernização, que inclui novas 
comodidades na cabine de condução como bancos e ar condicionado.
A Takargo espera com as novas locomotivas poder aumentar a sua carteira de 
tráfegos, libertando as preciosas Euro4000 dos tráfegos da península de Setúbal 
para outros mais à altura das suas capacidades.

Fotografi a de Valério Santos na estação do Entroncamento

REGRESSO DA 1565...

Trata-se da primeira de quatro locomotivas 
adquiridas pela Takargo, prevendo-se para 
breve a recuperação das 1552, 1563 e 1567, 
resguardadas durante muitos anos junto à 
ofi cina de vagões, no Entroncamento.

Fotografi a de João Balseiro

A 1565, agora propriedade da 
Takargo, voltou aos carris no dia 

4 de Novembro, com uma marcha 
de ensaio do Convel entre Alverca e 
Lisboa – Oriente, que se saldou num 
sucesso. Já com as novas cores 
corporativas – o mesmo esquema 
aplicado nas 1400 e 6000 – a 1565 
passou depois o resto da semana 
a realizar marchas de formação do 
primeiro lote de maquinistas que 
serão autorizados a esta série, e que 
cumpriram o seu exame na 6ª feira, 
dia 8 de Novembro.
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ADP  VOLTA A IMPORTAR AMONÍACO DE PUERTOLLANO

A Adubos de Portugal e a sua fábrica do 
Barreiro voltaram a receber amoníaco 

proveniente do complexo petrolífero de 
Puertollano, em Castilla-la-Mancha. A 
marcha deste regresso aconteceu no dia 
11 de Novembro, após alguns anos de 
paragem. 

O tráfego de amoníaco, de cadência 
regular e operado duas a três vezes por 
semana por Renfe Mercancias e Medway, 
é habitualmente proveniente do complexo 
industrial de Huelva.

Com este regresso, é também a oportunidade de 
voltar a ver estes comboios pela fantástica linha de 
Puertollano a Mérida, cujo tráfego é residual mas 
que será uma forte aposta para o futuro do tráfego 
de mercadorias, uma vez que será electrifi cada a 
25.000 V nos próximos cinco anos, para servir de 
rota primordial de ligação da costa mediterrânica a 
Portugal.

A fotografi a do Alejandro Martín Medina mostra a 
composição ainda em Espanha perto de  Las Cabras 
no dia 11 de Novembro deste ano.

Uma outra fotografi a do Alejandro Martín Medina 
com o comboio nº 90789  entre Badajoz > Puertollano 
a passar em Castuera
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COMBOIO DA PONTE  AUMENTOU NÚMERO DE PASSAGEIROS  

A  Fertagus apresentou um crescimento no número de 
utilizadores na ordem dos 35 %, isto porque as vendas 

do passe Navegantes dispararam o que fez aumentar a 
procura pelos transportes públicos de passageiros.

Em nota enviada à Lusa, a empresa do comboio da 
ponte que explora a ligação ferroviária entre Setúbal 
e Lisboa referiu que no mês de Outubro se verifi cou 
um crescimento de 34,53 % em relação ao mês de 
Novembro de 2018. Nesse mesmo ano a Fertagus 
tinha transportado 21 milhões de passageiros.

Fotografi a do Ricardo Quinas em 2016 com uma 
circulação entre Setúbal e Roma-Areeiro.

CP ASSINOU CONTRATO PÚBLICO COM O ESTADO

No fi nal do mês de Novembro foi 
assinado o contrato de serviço público 

entre a CP e o Estado. A empresa vai ser 
compensada pela prestação de serviço 
público de todos os serviços urbanos, 
regionais e de longo curso, excepto o Alfa 
Pendular num total de 90 milhões de euros.

Segundo dados publicados no Dinheiro 
Vivo, o valor de 90 milhões de euros foi 
o apresentado pelo antigo presidente da 
CP (Carlos Nogueira) de modo a fazer 

face às necessidades de fi nanciamento 
da empresa em 2020. Este será o primeiro 
contrato de serviço público efectuado 
entre a CP e o Estado funcionando nos 
moldes de ajuste directo e com uma 
duração de 20 anos, existindo a opção de 
o mesmo se prolongar por mais 5 anos.

Fotografi a de um regional na linha do 
Minho da autoria do Ricardo Ferreira.
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A IP Património informou   que está 
disponível para subconcessionar o 

edifício da estação de Espinho – Vouga 
com uma área útil de 283 metros 
quadrados e ainda terrenos circundantes 
com 223 metros quadrados tentando 
assim rentabilizar o espaço e evitar que o 
mesmo se degrade ainda mais.

ESTAÇÃO DE ESPINHO-VOUGA DISPONÍVEL PARA 
CONCESSÃO

LINHA DO VOUGA RECEBE MELHORAMENTOS EM 2020

Faz parte dos planos da Infraestruturas de Portugal 
proceder a diversas obras de benefi ciação na 

linha do Vouga entre as estações de Sernada do 
Vouga e Águeda durante o ano de 2020 estando 
previsto um investimento de cerca de 495.000 euros .

O investimento vai incidir na manutenção e 
conservação ferroviária onde se vão incluir 
trabalhos no que toca ao reforço do balastro.
Ainda no Vouga foi publicado em Diário 
da República o anúncio respeitante 
à abertura de um concurso público 
destinado à empreitada de reabilitação 
estrutural e protecção anticorrosiva das 
pontes metálicas da linha do Vouga. Para 
este efeito a IP apresentou como valor 
base do procedimento um total de 700 mil 
euros.

Fotografi a de Valério Santos tirada em 
2017 perto de Macinhata do Vouga, parte 
do troço que irá ser alvo de intervenção 
em 2020.

A aceitação das propostas irá decorrer até ao dia 20 de Dezembro e segundo 
a IP a futura utilização deste espaço deverá ser feita por actividades 
relacionadas com o turismo, como sejam o caso da hotelaria ou restauração.

Fotografi a de Pedro André em 2010
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FERTAGUS E ESTADO PROLONGAM CONTRATO DE CONCESSÃO

Segundo vários elementos da comunicação social já há 
acordo entre o Estado e a empresa ferroviária para que 

o contrato de concessão do serviço ferroviário entre Lisboa 
e Setúbal seja prolongado, tendo a proposta sido entregue 
para análise à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.

O primeiro contrato relativo à concessão da exploração do 
serviço ferroviário suburbano de passageiros no eixo norte – sul 
foi assinado no dia 22 de Junho de 1999, tendo o mesmo sido 
renegociado e colocado em prática a partir do dia 8 de Junho de 
2005.

A foto do João Cunha, transporta-nos para esse ano de 2005 e 
para a antiga decoração dos comboios da Fertagus.

RESULTADOS DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 
RELATIVOS A 2018

O   Instituto Nacional de Estatística 
apresentou os resultados dos 

Transportes e Comunicações relativos a 2018.
Segundo dados disponibilizados pelo INE 
o número de passageiros transportados 
pelo comboio em 2018 teve um crescimento 
de 3,9% relativamente ao ano de 2017 
atingindo assim a marca dos 147 milhões. 
Ainda segundo o mesmo relatório a rede 
ferroviária manteve-se inalterada em termos 
de extensão mantendo um total de 3620,8 
quilómetros. No fi nal de 2018, o parque 
ferroviário nacional contava ainda com 370 
veículos de tracção, 3072 vagões e ainda 
999 veículos destinados ao transporte de 
passageiros.

Os três sistemas de metros existentes (Lisboa, Porto e Sul do Tejo) 
apresentaram também um aumento relativamente a 2017, atingindo assim 
os 244,1 milhões de passageiros. Lisboa liderou esta tabela com 169,2 
milhões (+4,7%), seguindo-se o Porto com 62,7 milhões (+3,4%) e fi nalmente 
o sistema do Sul do Tejo com 12,3 milhões de utentes (+3,4%).

Fotografi a de Tiago Duarte do Metro do Porto em 2018
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MSC Entroncamento venceu o concurso 
público relativo à concessão da 

exploração do Parque Sul do Complexo 
Ferroviário da Bobadela que tinha sido 
publicado em Março deste ano.

TERMINAL SUL DA BOBADELA  ADJUDICADO À MSC 
ENTRONCAMENTO

LOCOMOTIVA 1411 TAMBÉM RECOLHEU AO BARREIRO

Depois de outras duas irmãs da mesma série, 
também a 1411 recolheu às ofi cinas do Barreiro, 

no passado 28 de Novembro. Tal como as duas 
locomotivas que haviam sido recolhidas semanas 
antes, também a 1411 jazia há largos anos no 
Entroncamento, fora de serviço e sem perspectivas 
de reutilização. 

A marcha foi realizada pela locomotiva 5611, 
uma carruagem Sorefame IC e a 1408 à cauda, 
veículos necessários para providenciarem 
peso-freio sufi ciente à marcha, uma vez que 
a 1411 não estava já em condições de frenar.
Na mesma marcha esteve inicialmente 
prevista a inclusão da 1805, do Museu 
Nacional Ferroviário, mas um problema de 
última hora afastou-a desta oportunidade 
de regressar ao Barreiro, para terminar a 
sua revisão geral, há muito interrompida 
na sequência de problemas fi nanceiros do 
grupo inglês que se havia oferecido para 
fi nanciar a operação.

Fotografi a da 1411 na estação do 
Entroncamento em 2009 da autoria de Pedro 
Mêda

Desse modo a MSC Entroncamento, mais precisamente 
a Medway iniciou as suas operações no início do mês de 
Novembro. Esta zona da Bobadela é composta por uma áera 
de 75 947 metros quadrados e está apetrechada para diversas 
operações relacionadas com o transporte de mercadorias por via 
férrea. Esta concessão tem uma duração de cinco anos podendo 
no entanto ser renovada futuramente.

Fotografi a de José Sousa
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TEXTO: FERNANDO LIBERATO

COMBOIO HISTÓRICO

COMBOIO HISTÓRICO A VAPOR DO 
VOUGA CP E214

Uma locomotiva a vapor, movida a carvão 
a circular em Portugal nos dias de hoje? 
Se calhar, poucos acreditavam que seria 

possível voltar a ver. Mas para grande e agradável 
surpresa a Linha do Vouga foi o palco desse regresso 
e a protagonista foi a Mallet E214, uma locomotiva 
de via estreita fabricada em Kassel, na Alemanha, 
pela Henschel & Sohn com o n.º 19877 que chegou a 
Portugal no ano de 1923 e circulou, maioritariamente, 
nas Linhas do Corgo e do Sabor até ao ano de 1989.

Em maio de 2002 esta locomotiva é recuperada 
com a comparticipação de um Fundo criado em 
memória e honra de Alan Kendrick Tyrer fi cando 

durante muitos anos parada na Régua.

Em junho de 2017, após revisão nas ofi cinas da 
EMEF em Contumil, fi camos a saber que se encontra 
em condições de circular sendo planeada a sua 
deslocação até Sernada, viagem que acabou por não 
se concretizar.

Mas é durante o ano de 2019 que muita coisa vai 
acontecer: em março é novamente preparada uma 
marcha especial para levar a locomotiva CP E214, 
vagão cisterna e vagão bombeiro de Contumil para 
Sernada, fi cando uma vez mais sem efeito; em junho, 
fi nalmente, chega a Sernada a locomotiva CP E214 e 
restante material circulante; em novembro realizam-

A E214 ainda em cima da zorra quando foi retirada da estação da Régua em Novembro de 2016  ©  Valério Santos
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se várias marchas para formação de maquinistas e 
ensaios em linha e em dezembro a CP e o Município 
de Águeda anunciam a realização de dois comboios 
turísticos especiais com a locomotiva a vapor CP E214 
e 3 carruagens de madeira (CEYF4169, CEYF4178 e 
CEYF466) entre Aveiro e Macinhata do Vouga.

Para os entusiastas 
é cativante ouvir falar 
de comboios a vapor, 
é bom poder vê-los 
em livros e fotografi as, 
é excelente poder 
admirá-los num 
museu ou pedestal, 
mas quando a tudo 
isso se consegue 
juntar som, cheiro e 
movimento ninguém 
consegue fi car 
indiferente.

Muitos parabéns 
a todos aqueles que 
tornaram possível o 
regresso aos carris 
deste pedaço da 

história do caminho de ferro permitindo que esta 
tecnologia fi que disponível aos olhos de todos, turistas, 
entusiastas e população em geral. Um trabalho de 
relojoaria que os técnicos da EMEF/CP conseguiram 
tornar realidade.

A E214 já com o comboio histórico na estação de Aveiro ©  Fernando Liberato

Estação de Águeda ©  Fernando Liberato



UM OLHAR AÉREO SOBRE A LINHA DO DOURO

 CAIS DE EMBARQUE

Duas imagens da Ponte 
do Tâmega. A do lado 
direito mostra o tabuleiro 
da mesma durante as 
obras de modernização 
e electrifi cação que 
decorreram na linha 
do Douro entre Caíde e 
Marco de Canaveses.
A de baixo mostra a 
mesma ponte após o 
fi nal das obras, já com 
os carris e a catenária 
colocada.
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FOTOGRAFIAS : JORGE LOPES
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Imagem aérea da estação da Livração após 
a conclusão das obras de modernização.
É ainda perfeitamente perceptível as 
instalações destinadas à linha do Tâmega 
que tinha aqui o seu início.

Imagem do lado poente do túnel 
da Gaviarra numa altura em que a 
superestrutura de via estava praticamente 
levantada por ocasião das obras de 
modernização deste troço.

O lado nascente do túnel da Campainha 
já com os postes de catenária colocados 
e com as travessas de betão bi-bloco à 
espera de serem colocadas.
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TEXTO: PEDRO MÊDA

 SIDERODROMOFILIA

A AMBULÂNCIA POSTAL APEYF 13

Na estação do Tua encontram-se de há 
vários anos a esta parte diversos veículos 
ferroviários de VE. Um deles, que está 

parqueado dentro do telheiro no lado Noroeste da 
estação, é a Ambulância Postal APEyf 13.

Este veículo encontra-se muito longe da zona onde 
prestou serviço durante todo o tempo que esteve em 
atividade, a linha do Vouga. Com efeito, a APEyf 13, 
originalmente D3 (série D1 a D3), é o último veículo 
e único existente de uma série de 3, adquiridos à 
Alemanha em 1923 no contexto das “Reparações” do 
pós-guerra. 

Com efeito, a Administração Geral dos Correios 
e Telégrafos de Portugal necessitava há muito 
de novo material circulante para o serviço postal 
ferroviário, uma vez que grande parte dos veículos 
contava já com muitos anos de serviço e a série de 9 
ambulâncias postais da série B (via larga) construídas 

pela CP, eram manifestamente insufi cientes para as 
necessidades a quando da sua construção em 1914. 
Contudo, o irromper da I Guerra Mundial fez cair por 
terra as encomendas em curso, tanto com a CP como 
com empresas alemãs.

Finda a guerra e ao abrigo do programa de 
“Reparações” foi possível em 1922 iniciar um 
processo, que seria contratualizado em 1923, para a 
aquisição de 18 “carruagens-ambulancias postaes” 
correspondentes a 4 modelos, 3 de via larga e um de 
via estreita. Inicialmente, estava previsto um contrato 
único com a Waggon und Machinenbau Aktiengesel 
lschaft-Goerlitz, ou Wumag de Goerlitz. Contudo, 
a encomenda acabaria por ser dividida entre esta 
empresa e a Linke-Hofmann de Breslau. Foi esta 
fábrica que fi cou com a incumbência de construir as 3 
“carruagens-ambulancias postaes” de bogies para via 
de 1 metro de bitola. Vicissitudes várias relacionadas 

Estação do Tua, 2017  ©  Pedro Mêda
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com a escassa dimensão da encomenda, a 
diversidade de modelos e os requisitos estabelecidos 
pela Administração Geral fi zeram com que o lote de 7 
+ 11 carruagens (Goerlitz e Linke-Hoffmann) sofresse 
grandes atrasos, tendo sido acabados de construir, 
respetivamente em janeiro/fevereiro e fevereiro/março 
de 1925. Para além destas questões a gestão da 
prioridade dos pagamentos (havia outras encomendas 
em curso de material a empresas alemãs) levou a 
que as ambulâncias demorassem vários meses a ser 
expedidas. O último lote saiu da Alemanha em março 
de 1926. 

As D1, D2 e D3 tinham sido construídas 
especifi camente para o serviço de correio da linha do 
Vouga e foi para lá que foram direcionadas. Contudo, 
por apresentarem um peso excessivo não obtiveram 
autorização de circulação. Apesar das necessidades 
de material da Administração Geral dos Correios e 
Telégrafos, estes 3 veículos foram armazenados na 
estação de Viseu e por lá permaneceram sem serviço 
até 1934. 

Nesse ano são transportadas para as ofi cinas 

de Macinhata do Vouga com o objetivo de serem 
intervencionadas e poderem obter autorização para 
circulação. O excesso de peso de cada veículo era de 
945 kg, mas as intervenções tinham como propósito 
retirar 4,7 toneladas. 

Só 9 anos depois, em setembro/outubro de 1943 
é que a D1, entretanto rebatizada Pyfy 11, saiu de 
Macinhata apta para o serviço, tendo sido alocada à 
linha de Fafe. A Pyfy 12 sofreu transformação idêntica 
e entrou ao serviço no Vouga em maio de 1945. 

A D3 teria uma sorte diferente. Por impossibilidade 
das ofi cinas de Macinhata, foi deslocada para as 
ofi cinas gerais dos CTT localizadas na Cruz da 
Pedra em Lisboa. Ali foi transformada pelo pessoal 
dos Correios (que já assegurava as manutenções e 
reparações da frota de via larga), tendo entrado ao 
serviço na linha do Vouga em julho de 1946, poucos 
meses depois de completar 20 anos de existência 
sem serviço.

Algures na década de 50 a Pyfy 11 regressou 
ao Vouga (provavelmente com a chegada dos 
dois veículos da série 30, em 1955/56). Terá sido 

 Fábrica da linke  ©  Fundação Portuguesa das Comunicações
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eventualmente na mesma altura que toda a série foi 
rebatizada como APEyf 11 a 13.

A frota de ambulâncias postais de via estreita 
chegou a contar com 13 veículos correspondentes a 
3 séries de material, todas fornecidas pela empresa 
alemã Linke-Hofmann. Os dados existentes sobre 
esta frota referem que a partir de 1968 passaram a 
estar em serviço apenas 12 veículos. Assume-se 
que a baixa possa ter sido num dos veículos da série 
APEyf 11 a 13, uma vez que o Vouga era a única linha 
que tinha 3 veículos a ela adstritos. Toda a frota de via 
estreita foi retirada de serviço durante o ano de 1974.

Com o fi m do serviço de ambulâncias postais 
na via estreita os veículos APEyf 11 a 13 tiveram 
destinos distintos. No processo de investigação foi 
possível encontrar imagens que mostram a APEyf 
11 parqueada na estação de Lousado em 1994, num 
estado de degradação avançado. Admite-se que tenha 
sido demolida neste local pouco tempo depois. No que 
diz respeito à APEyf 12, há registos que a colocam 
na praia de vias da estação de Espinho-Vouga num 
estado de ruína. Admite-se também que terá sido 
demolida neste local. A APEyf 13 terá permanecido 
em Sernada do Vouga tendo posteriormente sido 

guarnecida na cocheira de carruagens de Macinhata 
do Vouga, hoje Núcleo Museológico. Eventualmente 
por questões de espaço, terá sido posteriormente 
levada para a estação do Tua onde ainda hoje 
permanece.

A APEyf 13 para além de ser um exemplar único 
é a referência mais antiga em termos da frota de 
ambulâncias postais de via estreita. O processo 
conturbado da construção e de adequação desta série 
à linha para a qual foi projetada, levou a que o seu 
tempo de serviço fosse pouco superior a um quarto de 
século. Contudo, este tempo foi sempre realizado no 
Vouga, merecendo por isso um lugar de destaque na 
história desta linha. 

Num momento em que se equaciona a retirada do 
Tua das carruagens Napoli, este documento pretende 
ser um contributo para a história desta singular série 
de veículos e um eventual mote para perspetivar um 
futuro mais digno para a APEyf 13.

Estação do Tua, 2011 ©  Pedro André
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SPOTTING

Cercanias de Madrid, 
assunto que será alvo de 
publicação na Trainspotter 
muito em breve.

José Sousa
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Nesta edição do Último Tirefond vamos até 
à Beira Baixa, até à estação de Santa Mar-
garida que voltou a ter destaque ferroviário 

no passado mês de Novembro devido à realização de 
um comboio com veículos militares.

A estação de Santa Margarida fi ca situada ao quiló-
metro 124 da linha da Beira Baixa no troço que abriu 
ao serviço no dia 7 de Novembro de 1862, embora 
nessa altura ainda não existisse qualquer dependên-
cia ferroviária relacionada com Santa Margarida.

Só na década de 20 do século passado é que a 
povoação de Santa Margarida da Coutada teve fi nal-
mente concretizado um desejo com vários anos, uma 
aspiração dos povos das redondezas que há muito 
desejavam um apeadeiro na zona. Para melhor en-
tender a inauguração do apeadeiro de Santa Margari-
da nada melhor do que ler um artigo escrito na altura 
por Jerónimo Marques que era factor na estação da 
Praia do Ribatejo e que foi publicado na Gazeta dos 
Caminhos de Ferro nº967 do dia 1 de Abril de 1928.

“Foi inaugurado no dia 1 do corrente, na linha 
do Leste, entre as estações de Praia do Ribatejo e 
Tramagal, o apeadeiro de Santa Margarida, situado 
ao Km 122,700.

Para comemorar esse grande melhoramento, for-
mou-se uma comissão composta de vários comerci-
antes, tendo como seu presidente o sr. João Mendes 
Freire.

Abrilhantaram os festejos 2 fi larmónicas, a de 
Barquinha e a do Polígono de Tancos, que depois 
de percorrerem os principaes lugares da freguezia, 
dirijiram-se rodeados de muito povo para o referido 
apeadeiro, aguardando ali a chegada do combóio 
inaugural, que ás 12,35 passou no apeadeiro, pas-
sando debaixo de arcos ornamentados que atraves-
savam a linha de lado a lado. Foi recebido entusias-
ticamente e coberto por um vivo fogo de artifício e 
ramos de fl ores.

Ao pessoal do combóio e a alguns passageiros 
foi oferecido, por várias meninas, um ligeiro copo de 
agua. Durantes as paragens, homens e senhoras co-

ESTAÇÃO DE SANTA MARGARIDA

TEXTO : PEDRO ANDRÉ 

Uma vista geral da estação do tempo em que ainda se carregava madeira © Ricardo Quinas,2010
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briram de fl ores os combóis que pela primeira vez ali 
passavam.

Ás 13 horas foi oferecido o almoço ás duas fi lar-
monicas e aos convidados, nas salas da residência 
da Quinta do Lombão, cedido pelo seu proprietario, o 
lavrador sr. Vicente Themudo.

Terminado o almoço, usaram das palavras os pro-
fessores primários, srs. Luiz Mateus e Domingos 
G.Pinho.

O primeiro que ha cerca de 20 anos lançou a ideia 
do apeadeiro, e o segundo manteve-a, defendendo-a 
contra os ataques de pessoas gananciosas. Ambos 
enalteceram as qualidade do povo de Santa Marga-
rida.

Seguiram-se vários brindes, dos srs. João Lopes 
Godinho e José Alves Soares por Constancia; João 
Mendes Morgado, João Mendes Freire e Jacintho 
Braz por Santa Margarida; e pelo povo de Barquinha,  
o sr. José Filipe Rebordão, que ao professor Sr. Pinho 
rendeu um justo elogio, pelas suas belas qualidades.

Ás 16 horas, realizou-se um copo de agua, soltan-
do-se n’essa ocasião, vivas aos srs. Vicente Themu-
do, Fernando Themudo; director geral da C.P., en-
genheiro Ferreira de Mesquita, dr. Francisco Cruz, 

dr. Ginestal Machado, ao professor e povo de Santa 
Margarida, ao farmaceutico e povo de Constancia, 
ao industrial de Praia do Ribatejo sr. Vieira da Cruz 
e seus fi lhos, ao feitor da Quinta do Loobão, sr Ago-
stinho Marques, e aos fi lhos de Thomaz da Cruz, 
brindando-se pelas melhoras do sr. Manuel da Cruz, 
que, por motivo de doença, não poude assistir ao ac-
ontecimento, para o qual tanto contribuiu.

Pelas meninas, Emilia Julia e Rosaria Florinda, foi 
feita uma corôa de palmas ornamentada com verdura 
e fl ores, que foi oferecida ao maquinista Walcker, do 
comboio inaugural, sendo colocada no cabeço da 
máquina.

No local do apeadeiro varios indivíduos usaram 
da palavra, sendo todos muitos ovacionados e espe-
cialmente o sr. Domingos Gomes Pinho a quem foi 
feita por toda a numerosa assistencia uma grandiosa 
e merecida manifestação de simpatia e reconheci-
mento pelo trabalho e sacrifi cios que tem despendido 
a favor da creação do apeadeiro agora inaugurado, 
sendo por ultimo levado em triunfo.

Tudo decorreu sem a mais leve nota discordante.

O dia tempestuoso, não favoreceram os festejos, 
mas nem por isso impediu que o povo em massa, 
acorresse ao apeadeiro, a certifi car-se da realidade 

briram de fl ores os combóis que pela primeira vez ali dr. Ginestal Machado, ao professor e povo de Santa 

Linha da Beira Baixa, nas proximidades onde existiu o primitivo apeadeiro de Santa Margarida. Na fotografi a são perfeitamente visíveis 
as ruínas da Quinta do Lombão onde se procedeu ao almoço comemorativo da inauguração do apeadeiro

 © Ricardo Quinas,2019
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em que se tornaram os seus sonhos de 
cerca de 20 anos, alguns jornais public-
aram, não ter havido jubilo n’aquele povo, 
o que não é verdadeiro, como se vê nos 
presentes clichés, obedecendo essa erra-
da informação, ao espirito ganancioso de 
um proprietario, pretendendo á viva força 
que este apeadeiro seja mudado para 
defronte do seu Casal, ao km 123,800, 
pondo á margem os interesses do povo 
d’aquela freguesia.

O apeadeiro, que actualmente só faz 
serviço de passageiros sem bagagens, é 
servido por 3 combóios ascendentes e 3 
descendentes que ali param respectiva-
mente , ás 51,11 – 15,30 – 17,42 – 6,43 
– 12,35 – 19,23, vivendo agora aquele 
povo ancioso, por que a C.P. não demore 
os trabalhos, de forma a brevemente se 
poder fazer para ali o tráfego das merca-
dorias d’aquela vasta e rica região.”

Só na década de 50 do século pas-
sado é que Santa Margarida foi alvo de 
importantes alterações, muito por culpa 
das necessidades militares como vamos 
poder ler em seguida.

O fi nal da II Guerra Mundial e a con-
sequente entrada de Portugal na NATO 
levou a que o exército português que até 
aí estava muito atrasado no que toca a 
equipamentos e organização se visse 
obrigado implementar uma série de alter-
ações.

As exigências da época impunham que Portugal 
deveria estar apetrechado com pelo menos uma di-
visão militar com alguma envergadura e equipada ao 

nível das congéneres aliadas. Uma das difi culdades 
que surgiram desde logo foi encontrar uma área de 
grandes dimensões onde se pudessem efectuar 
treinos e onde pudessem ser instaladas diversas 
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aram, não ter havido jubilo n’aquele povo, 
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presentes clichés, obedecendo essa erra-
da informação, ao espirito ganancioso de 
um proprietario, pretendendo á viva força 
que este apeadeiro seja mudado para 
defronte do seu Casal, ao km 123,800, 
pondo á margem os interesses do povo 

O apeadeiro, que actualmente só faz 
serviço de passageiros sem bagagens, é 
servido por 3 combóios ascendentes e 3 
descendentes que ali param respectiva-
mente , ás 51,11 – 15,30 – 17,42 – 6,43 

© Ricardo Quinas,2019
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valências relacionadas com o exército. No dia 17 de 
Fevereiro de 1951 foi defi nido pelo ministério que a 
construção do futuro campo militar teria obrigatoria-
mente de estar situado junto a vias de comunicação 
rodoviária e ferroviária. Resumindo esse processo, 
a escolha do local acabou por recair nuns terrenos 
perto de Santa Margarida da Coutada, local que não 
era completamente estranho aos militares que até 
costumavam utilizar parte dos mesmos para efectuar 
exercícios e que estavam relativamente perto das in-
stalações militares de Tancos. Ficava assim também 
resolvida a questão da acessibilidade ferroviária já 
que existia o apeadeiro que servia a aldeia de Santa 

Margarida da Coutada.

O futuro quartel de San-
ta Margarida fi caria assim 
equipado e preparado para 
acolher milhares de mili-
tares, mas também para re-
ceber grande parte dos eq-
uipamentos mecanizados 
que já existiam no exército 
e de outros que iriam ser 
posteriormente recebidos 
via NATO com origem nos 
Estados Unidos, essencial-
mente os blindados de la-
gartas M-47 Patton.

O General Santos Ca-
lado, ligado à construção do 
campo militar de Santa Mar-
garida, foi dos primeiros a 
referir que o transporte dos 
novos carros de combate só 
poderia ser feito por via fer-
roviária já que o exército não 
tinha capacidade rodoviária 
para efectuar um transporte 

dessa envergadura, isso levou logo a que se pen-
sasse na necessidade de construir uma estação fer-
roviária que servisse os interesses do exército.

Como o apeadeiro original estava longe de con-
seguir responder às futuras necessidades, avançou 
-se para a construção da dita estação que teria de ter 
algumas características militares que iriam permitir o 
embarque e desembarque de viaturas em larga es-
cala no menor período de tempo possível. Assim o 
exército através da Direcção de Arma de Engenharia 
efectuou as respectivas obras, em estreita colabo-
ração com a CP, de modo a construir uma moderna 

Pormenor da planta aquando da construção da estação de Santta Margarida
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estação. Dessas obras destacam-se a 
construção dos cais que permitiam o em-
barque e desembarque de viaturas em 
vagões e a construção dos edifícios. No 
diagrama técnico que acompanha este 
artigo é possível ver que um dos edifícios 
estava destinado aos militares enquanto 
o outro era destinado aos serviços da CP. 

Para além do assentamento das linhas 
férreas que permitiam a circulação e cru-
zamento de composições, foram ainda 
colocadas 4 vias de desvio, construídos 
dois cais no topo das mesmas e erguidos 
dois cais longitudinais. Do projecto inicial 
constava ainda a possibilidade de serem 
instaladas mais 2 vias. Com mão de obra 
militar, grande parte do material usado na 
colocação da linha e demais acessórios 
foi fornecido pela CP.

As obras decorreram rapidamente e a Gazeta dos 
Caminhos de Ferro nº1568 do dia 16 de Abril de 1953 
destacou a abertura do novo espaço ferroviário:

“Depois de ter sofrido importantes melhoramentos, 
foi aberto ao tráfego o apeadeiro de Santa Margarida, 
ao quilómetro 124,78 da linha do Leste, entre a Praia 
do Ribatejo e Tramagal.

Este apeadeiro será principalmente utilizado para o 
desembarque de tropas, que tenham de deslocar-se 
para o novo centro de Instrução Divisionária de Santa 
Margarida.

Assistiu à inauguração o sr. Eng.º José de Sousa 
Sintra, dos serviços de exploração da C.P..”

O Boletim da CP nº288, de Junho de 1953 publicou 
os seguintes aditamentos referentes à nova estação:

Movimentação de carros de combate © José Sousa, 2009

Pormenor da descarga de um blindado com recurso a um dos cais construídos para o efeito  © José Sousa, 2009
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“28º Aditamento ao indicador geral do serviço 
que prestam as estações, apeadeiros, etc. - (em 
vigor desde 1-4-953) – Determina o encerramento 
à exploração do apeadeiro de Santa Margarida ao 
quilómetro 122,668 da linha do Leste e a abertura à 
exploração do novo apeadeiro do mesmo nome situ-
ado ao quilómetro 124,108 da mesma linha.”

“12º Aditamento aos Quadros de Distâncias Quilo-
métricas de aplicação nas linhas 
da Antiga Rede e respectivos 
pegotes – (em vigor desde 1-4-
953) – Atribui distâncias própri-
as ao novo apeadeiro de Santa 
Margarida, situado ao quilómet-
ro 124,108 da linha do Leste.”

Desse modo o apeadeiro 
original iria desaparecer e iria 
surgir a nova estação, cujos el-
ementos técnicos como a sinali-
zação e funcionamento estavam 
presentes na Instrução nº 2576 
de 31 de Março de 1953. Rapi-
damente surgiram mudanças e 
no dia 28 de Setembro de 1953 
foi publicada a Instrução nº2580 
que informava acerca da sinali-
zação da estação de Santa 
Margarida, tendo em Novembro 
sido publicado o 31º Aditamento 

ao indicador geral do serviço que dava conta das al-
terações do serviço efectuado em Santa Margarida.

Uma das curiosidades desta estação é que nun-
ca foram construídos os tradicionais cais coberto e 
descoberto que tão caracteristicos são das estações 
portuguesas e que serviam para o transporte de mer-
cadorias. Nesse aspecto a história é bem mais pobre 
e tirando as esporádicas circulações com material de 

Composição militar em Santa Margarida. A carruagem era para transporte de tropas  © José Sousa, 2009

da Antiga Rede e respectivos 
pegotes – (em vigor desde 1-4-
953) – Atribui distâncias própri-
as ao novo apeadeiro de Santa 
Margarida, situado ao quilómet-

Uma composição de vagões para transporte de madeira com uma locomotiva da série 
1550 © José Sousa, 2009
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guerra, os últimos comboios de mercado-
rias que utilizavam a estação de Santa 
Margarida foram os comboios de madeira 
que ali carregavam, com destino ao Lour-
içal, e que tiveram o seu fi nal em meados 
de 2012.

A estação actualmente apresenta al-
gumas diferenças em relação ao que foi 
construido inicialmente tendo algumas lin-
has sido levantadas, embora existam ain-
da alguns vestigios interessantes como 
parte da antiga linha V que se encontra 
sob uma vasta camada de terra e ervas 
junto da passagem de nível automatiza-
da. Junto desta linha, como é visível na 
planta presente neste artigo, havia uma 
rampa de acesso aos vagões.

Em termos de passageiros, Santa Margarida tem 
mantido um tráfego constante. No ano de 1967, em 
plena guerra colonial em que milhares de soldados 
eram formados no campo militar, existiam 10 com-
boios diários em cada um dos sentidos.

Na década de 80, mais precisamente em 1981, 
esse número tinha baixado para 6 circulações as-
cendentes e 5 circulações descendentes que faziam 
paragem em Santa Margarida.

Actualmente esse número mantém-se nas 6 circu-
lações diárias em cada sentido a servirem a estação 
de Santa Margarida, umas de ligação entre a Beira 

Baixa e o Entroncamento e outras a servirem a fron-
teira de Espanha em Elvas.

Existem algumas discrepâncias em relação à 
quilometragem. Tudo indica que poderá ter havido 
algumas mudanças em termos de quilometragem du-
rante o século passado.

Fontes: Gazeta dos Caminhos de Ferro, Boletim da 
CP e “A Americanização do Exército Português na dé-
cada de 50: Uma perspectiva histórica” da autoria de 
António Carlos Sequeira da Teodora

Uma outra visão da descarga dos veículos militares enquanto passava um 
comboio regional© Diogo Lopes, 2009

A imponente 1555 com um comboio de madeira em Santa Margarida  © Ricardo Quinas, 2011
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A estação de Santa Margarida tem uma  
particularidade que passa despercebida 
à maioria dos passageiros que utilizam 
a linha da Beira Baixa, e que será quase 
desconhecida para todos os amantes da 

ferrovia nacional.

Essa particularidade é a existência de 
uma ponte em plena estação que se 
pode ver nas fotografi as presentes nesta 

página.

A ponte  do  Casal  da  Igreja tem 40 metros 
de comprimento [123, 907 - 123,947] e 
permite ultrapassar um pequeno riacho 
que desagua no Tejo.  A razão para a 
dimensão da mesma prende-se com a 
prevenção de cheias, evitando assim 
que as linhas de circulação fi quem 

alagadas.
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Livro comemorativo dos 70 anos das automotoras 
Nohab em Portugal, com proveitos dedicados a 
100% ao projeto de restauro de uma automotora 
Nohab da coleção do Museu Nacional Ferroviário 
e assegurado pela APAC.

O livro é uma inédita recolha de histórias, 
documentos e fotografi as sobre a longa carreira 
destas automotoras de excecional longevidade, 
efi ciência e fi abilidade, num livro de edição bilingue 
com acabamentos premium, capa dura e a cores. 
Distribuição exclusiva pela APAC.

Produzido após uma extensa investigação histórica 
e com reprodução de documentos, fotografi as e 
esquemas ofi ciais provenientes da Nohab, da CP e 
Caminhos de Ferro do Estado.

Os sistemas elétricos (a relés) e eletromecânicos 
fazem parte da sinalização ferroviária portuguesa 
desde há muitas décadas, e estão agora em 
acentuado declínio, prevendo-se o seu fi m num 
futuro próximo.

Este livro, da autoria de Nuno Silvério Barrento, é um 
contributo imprescindível para registar estes sistemas 
que foram fundamentais para a modernização da 
circulação ferroviária em Portugal, permitindo novos 
patamares de segurança e de efi ciência da rede, 
particularmente nas grandes estações. Partindo do 
extenso conhecimento técnico e profi ssional do autor, 
este livro inventaria e contextualiza todos os vários 
sistemas instalados aquando da eletrifi cação da rede 
ferroviária nacional, de fabricantes distintos como a 
Siemens, a Alsthom ou a Ericsson.

O primeiro volume de uma colecção sobre as 
carruagens dos caminhos de ferro portugueses, da 
autoria de Fernando Cunha Pedreira.

Esta obra inclui 61 desenhos, 70 fotografi as e 
15 quadros, preenchendo ricamente um livro de 
excepcional importância histórica. As receitas do livro 
revertem na íntegra para projectos da APAC

Descrição
Este livro, o primeiro de uma série que procurará 

descrever todas as carruagens de via larga que 
pertenceram às diversas companhias portuguesas 
desde os primórdios do caminho de ferro até aos 
nossos dias, é o resultado da grande paixão do autor 
pelo tema, paixão talvez nascida nas viagens para a 
Beira Alta na meninice. Da recordação do momento 

mágico que era o da mudança de comboio em Coimbra ou na Pampilhosa onde se apeava de modernas 
carruagens de bogies para tomar lugar em pequenas mas confortáveis carruagens de dois eixos, umas 
vezes verdes outras, quase sempre, de madeira envernizada com os corrimãos em latão, sempre brilhantes, 
e com aquele característico e entranhado cheiro a fumo.

Compra através da loja online da APAC - https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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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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