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EDITORIAL
É do conhecimento de todos, aquém e além fronteiras, que Portugal é o país mais

sui generis da União Europeia. Nas coisas em que devíamos ser bons somos os piores,mas
nas futilidades até batemos recordes. No caminho de ferro, claro, estamos do lado mau. Por
razões desconhecidas ou que se imaginam e enquanto que nas infra-estruturas se investem
milhões, e com proveito, no material circulante é a estagnação total. E que tem isto a ver
com a história? Porque se o essencial e imediato não é resolvido quanto mais a parte
museológica!

Num artigo publicado nesta edição, veremos como estamos a anos-luz (de atraso)
do que se faz na Europa em termos de museologia ferroviária e de comboios turísticos.
Grandes parangonas publicitam o nosso "comboio histórico" no Douro atraindo muitos
"aficionados" e outros tantos turistas mas, por vezes, sai-lhes gato por lebre. Quando
pensavam ser traccionados por uma locomotiva a vapor, aparece uma diesel com cores
"históricas", como gostam de realçar, ou, caso mais grave, uma outra com uma banal
pintura de todos os dias. E isto porquê? Porque as duas locomotivas a vapor existentes
carecem de atenção especial que nem sempre lhe pode ser dada de imediato e "arreiam o
fogo" ou, noutra vertente, são proibidas de circular por causa do risco de incêndios. Por
outro lado, não se investindo em mais material circulante semelhante, qualquer dia, "a
galinha dos ovos de ouro" morre. A ajudar a tudo isto, os preços proibitivos praticados para
aluguer de material histórico, afugentam mais do que um candidato, mesmo o estrangeiro
como mais poder de compra do que o nacional. Um caso evidente passa-se com a locomotiva
de via estreita E214, que foi totalmente reparada para funcionar e está frequentemente
apagada pondo em risco todo o trabalho efectuado. Tudo isto demonstra uma gritante falta
de sensibilidade para o tema de caminho de ferro, o parente pobre dos transportes no nosso
país. Num acto de lucidez efémero falou-se, há já algum tempo, em diversificar os comboios
turísticos em várias zonas do país. Umas tímidas tentativas na Beira Baixa, não passaram
disso mesmo. Ninguém quis saber do assunto e nem quererá nos tempos mais próximos.
No caso flagrante da linha do Tua, por exemplo, uma zona turística por excelência e onde
um comboio histórico teria êxito assegurado, as contas de mercearia ditaram o fim dos
comboios com máquina e carruagens, vendendo-se ao desbarato o material de tracção e
abandonando-se à sua sorte belíssimas carruagens dos anos 30, que jazem agora (até
quando?) numa qualquer linha de resguardo na estação do Tua.

No que respeita a museus ferroviários a nossa realidade está espelhada nos, agora,
denominados, "espaços museológicos". Com a excepção do núcleo do Lousado que tem as
portas abertas, os restantes espaços estão mais que mortos, fechados a sete chaves como
que com vergonha de mostrar a história ferroviária portuguesa. Falar aqui do Museu Nacional
Ferroviário daria muitas páginas da revista. Já são mais que conhecidas as razões do atraso
na implementação do mesmo, quem o deseja e quem faça tudo para impedir a sua construção.
Durante os últimos anos assistimos a guerras intestinas, a demonstrações de força e braços
de ferro entre os defensores do Museu e algumas "forças do mal". Por agora parecem ter
vencido estas, mas a sensibilidade, a razão, o gosto e o empenhamento na causa porá
certamente cobro a mais esta situação incomportável que, a continuar, fará perigar
irremediavelmente o que resta da nossa cultura do caminho de ferro. Invade-nos um
sentimento de vergonha e tristeza quando vemos a história ferroviária do nosso país ser
tratada tão vilmente, sem respeito e por quem tem responsabilidades na matéria. Seremos
diferentes dos outros, da Europa a que pertencemos?

Neste nosso número 13, sem qualquer superstição, continuamos, à nossa maneira
e com os nossos meios, a defender o património ferroviário nacional, sejam pessoas, seja
material, sejam documentos. Há quem nos "ame" e quem nos deteste. A quem nos apoia
desejamos uma agradável leitura, aos outros...igualmente.•

O Director
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MEMÓRIAS

A linha mais necessária ao país e que
ninguém, nunca, reivindicou.
- Um texto sem interesse ferroviário -

Texto de Carlos Barbosa Ferreira

No mesmo dia em que é aberta ao público a circulação
entre Entroncamento e Soure, na mesma edição em que a
Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses publicita o
horário das circulações, os preços dos bilhetes e um conjunto de
advertências aos passageiros daquele troço, um anónimo, atento
observador da vida pública e conhecedor do funcionamento da
administração central, usa o comboio - e o que dele diziam os
seus entusiastas'" - para exercer uma crítica mordaz à burocracia
do Terreiro do Paço.

O caminho-de-ferro é, tão-somente, um elemento da
retórica usada para, com ironia, chegar à Administração Central.
Utiliza-a, no entanto, com rara mestria, fazendo chegar ao leitor
o prazer que se percebe ter tido no acto da escrita.

Se, tal como nós, o leitor tem o hábito de numa primeira
abordagem optar pela leitura em diagonal, aconselhamos a que,
desta vez, faça, pelo menos, mais três. Uma primeira, seguindo o
convite do autor, para penetrar na construção lógica da
argumentação e, simultaneamente, se refazer do impacto
provocado por tão inesperadas premissas. Convenhamos que numa

leitura apressada, ficamos sem perceber muito bem a conexão entre
um astrónomo, a quadratura do Terreiro do Paço versus o país
quadrilongo, um empregado de escritório que escrevia repertórios,
uma carta oriunda do alto Minho, e, obviamente, o caminho-de-
ferro(2). Isto em 1864.(3)

Ultrapassada esta fase, inicie a segunda leitura - que será
já a terceira, contando com a primeira na diagonal. Paute-se agora,
rigorosamente, pela pontuação. Experimente mesmo a fazer
pequenas pausas nas vírgulas e outras, um pouco maiores, nos
pontos finais. Entoe nos pontos de exclamação e de interrogação.
Delicie-se, então, com a construção do discurso. Sinta o gozo do
autor ao escreve-lo. Será o momento de retirar o maior prazer da
leitura.

Esta sucessão é importante para que, na terceira
abordagem - ou quarta, como preferir - depois de já ter decifrado
tudo quando de alguma forma possa nublar a interpretação, poder
confirmar que está perante um texto engraçado, mas inócuo, sem
qualquer interesse para a história do caminho de ferro, e muito
menos, para a museologia ferroviária.
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MEMÓRIAS
"Variedades

Sr. redactor. - Sou um pobre correio de secretaria
aposentado. Sempre gostei de trabalhar; e ainda agora, comendo
algumas migalhas do orçamento, faço diligência para de algum
modo indemnisar o meu paiz, pensando nos meios de prover ás
suas necessidades.

Sempre que posso vou a S. Bento, venho de lá admirado.
Com o que ali se pede e se promette fazia-se feliz uma nação dez
vezes maior do que a nossa.

Ha pouco tempo pediam-se caminhos de ferro: para o
Algarve, para as Beiras, alta e baixa, para a Estremadura, para o
Alentejo, para o Minho, para o Douro, para Traz-os-Montes; para
toda a parte. Só escaparam a Madeira, os Açores e as Berlengas.
Ainda não é tarde.

Gostei daquilo; mas o que me espantou foi que ninguém
pedisse o caminho de ferro mais necessário ao paiz.

Aposto que não adivinha qual é? Pois sei-o eu. Já vê que
um correio aposentado ainda serve para alguma cousa.

Eu comecei por descobrir que o Terreiro do Paço é maior
do que todo o Portugal.

Parece-lhe tolice de grande marca, isto?
Pois é fácil de provar; e ficará sabendo que o axioma: - o

continente é maior que o seu conteúdo - tem excepções.
Sabe v. o que fazem os astrónomos, quando querem medir

espaços celestes?
Talvez não saiba. Não admira. Também eu não sabia,

emquanto não o aprendi de um antigo empregado carregado de
serviços, Ia da minha secretaria, que sabia disso como do b a ba;
e tanto, que levava todo o tempo, desde que entrava até que saía,
a escrever um repertório, que publicava todos os annos.

Pois eu lhe digo como fazem os astrónomos. Servem-se
do tempo, que a luz leva a percorrer os ditos espaços; e como
conhecem a distancia que ella percorre em um segundo, fazem o
calculo com tanta facilidade e certeza; como
eu fiz o meu.

Para isso, em logar da luz, servi-
me de um officio. Um officio, desde que é
datado e assignado em uma secretaria até
que dá entrada em outra, leva a atravessar
o Terreiro do Paço, e nem sempre em toda a
sua extensão, umas vezes quinze dias; outras
dez; outras cinco; outras três; e nunca menos
de dois.

Tomo por tempo médio cinco dias.

E como sei que uma carta de Melgaço a Faro não gasta mais de
quatro dias e meio, concluo, e concluo bem, que o Terreiro do
Paço tem mais de largo, do que todo o Portugal de comprido. E
como o Terreiro do Paço é quadrado e Portugal quadrilongo, posso
concluir sem receio de erro, que o Terreiro do Paço é muito maior
do que todo o Portugal.

Agora já vê onde é mais necessário um caminho de ferro.
É no Terreiro do Paço.
Que esta minha indicação é excellente, ninguém o pôde

contestar. Agora, o que não sei, é se será bem comprehendida.
Eu não percebo tantas coisas que me dizem que talvez

aconteça aos outros o mesmo com as que eu digo. Por isso, se v.
perceber, advogue a ideia no seu jornal. Ai, sr redactor! Se eu via
um caminho de ferro no Terreiro do Paço, que tantas vezes
atravessei a pé, parece-me que morria de doido!

Por modéstia assignarei somente
Um correio aposentado "m

Uma outra leitura talvez nos permita inferir das
expectativas dos portugueses face ao caminho-de-ferro. As dos
ingenuamente crentes nos discursos oficiais do progresso e as dos
mais incrédulos, que conhecendo as dificuldades até em fazer
circular de mão em mão um simples e leve oficio no coração do
país, se interrogam como poderão os mesmos homens conseguir
fazer mover sobre carris o pesado comboio do prometido
desenvolvimento. Q

BIBLIOGRAFIA
Gazeta de Portugal, de 22 de Maio de 1864

NOTAS
(1) Para alguns dos seus defensores o caminho-de-ferro era panaceia que permitiria ultrapassar o atraso do país. Note-se que essa foi a principal tónica do discurso de Fontes
Pereira de Melo para justificar os elevados custos do empreendimento.
(2) Insisto no caminho-de-ferro - e na museologia ferroviária - porque é essa a orientação editorial d' O Foguete, foi para isso que pagou os 4 • pela revista, se fez sócio da
AMF ou é patrocinador.
(3) Pela data se vê que não se trata de um trocadilho de rábula do Parque Mayer e, muito menos, do "vale tudo" pós-moderno.
(4) In Gazeta de Portugal de 22 de Maio de 1864.
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VIA ESTREITA

Composição de Allan sem referenciar St° Tirso. 5/4/71

Um ano depois das suas
congéneres de via larga, chegaram nos
finais de 1955 a Portugal as novas
automotoras ALLAN de via estreita, de
fabrico holandês e que vieram preencher
uma lacuna existente na oferta de bom
material circulante nas vias métricas do
Norte do país. Para além das automotoras
Nohab que circulavam desde 1948 na linha
do Tâmega, as tarefas de transporte de
passageiros na via reduzida desdobravam-
se em composições traccionadas por
locomotivas a vapor ou em obsoletas
automotoras de fabrico nacional.

As novas composições ALLAN
eram constituídas por unidades motoras
(numeradas inicialmente MEy301-310)
com capacidade para 32 passageiros
sentados em terceira classe e 12 em
primeira, com duas casas de banho no
centro do veículo e um pequeno local para
bagagens e por atrelados (REy301-308)
com 68 lugares sentados de 3a classe (mais
tarde de 2a) e sem furgão.

As unidades motoras eram

O FOGUETE • N°13 • 2005

propulsionadas por dois motores diesel
AEC de 200 cavalos que recebiam energia
através de quatro motores eléctricos de 80
cavalos. O aquecimento aproveitava o
sistema de circulação de água para
refrigeração dos motores enquanto que no
reboque um sistema de ar quente pulsado
duma caldeira resolvia a situação. A
iluminação era eléctrica. A frenagem na
motora estava a cargo de um sistema misto
de ar comprimido e vácuo de
funcionamento eléctrico e manual sendo só
a vácuo no reboque.

As linhas exteriores da carroçaria
eram muito semelhantes às das suas
"irmãs" da via larga e vieram pintadas de
azul com uma estreita faixa vermelha nos
topos dos tectos e outra a todo o
comprimento na base da caixa. Um azul-
escuro foi a cor seguinte com algumas
faixas vermelhas nos mesmos sítios e só
em alguns veículos. Nos anos 70 foram
repintadas de vermelho e branco, cores com
que acabaram os seus dias.

Logo após a chegada e dos testes

iniciais, que deram grande satisfação
(segundo os escritos da época), entraram
ao serviço nas linhas da Póvoa e Guimarães,
na linha do Tua e no ramal de
Matosinhos'". Cedo demonstraram que
estavam aptas para desempenhar as tarefas
que lhes eram exigidas, com comodidade e
rapidez. Nas linhas dos arredores do Porto



VIA ESTREITA

'onte de Abreiro (Linha do Tua). 10/3/75

podiam desenvolver velocidades até 70 km/
h, enquanto que na do Tua, de perfil mais
difícil, não ultrapassavam os 50 km/h.

A sua fiabilidade nunca foi posta
em causa mas, mesmo assim, tinham uma
tendência pouco feliz de estar sujeitas a
pequenos incêndios e a movimentos
excessivos de balancear das caixas nas

curvas, que ocasionaram alguns acidentes.
O mais grave desastre da história destas
automotoras deu-se em 1964, em Custeias,
na zona do Porto, quando a unidade
MEy309 em velocidade excessiva
descarrilou após uma curva embatendo na
parede duma ponte, tendo resultado na
morte de dezenas de pessoas, incendiando-

se e ficando totalmente destruída. A
ME!302 não teve melhor sorte tendo ficado
igualmente destruída por um incêndio na
linha do Tua, nos finais dos anos 70.

Esta série que fazia um excelente
serviço nas linhas dos arredores do Porto,
foi nos meados de 1975 transferida para as
linhas do Vale do Vouga, reabertas ao

2005 • N°13 • O FOGUETE 9



VIA ESTREITA

Estação de Espinho-Vouga finais dos anos 80. Observe-se o vagão atrelado à automotora.

tráfego em 1 de Junho de 1975 após 3 anos
de encerramento. No entanto, a chegada das
locomotivas diesel da série 9001-9006 às
linhas do Porto à Póvoa e Guimarães para
assegurar os comboios de passageiros, foi
igualmente um motivo para o afastamento
das ALLAN daquela zona. As automotoras
que restavam no Tua rumaram também ao
Vale do Vouga, no início dos anos 80,
devido à entrada ao serviço das recém
adquiridas automotoras jugoslavas Duro
Dakovic, as conhecidas "Xepas".

Nos finais dos anos 80 e início dos
anos 90, todas as unidades restantes foram
totalmente reformadas nas oficinas de
Guifões. Foram equipadas com novos
motores Volvo, os interiores foram revistos
e foram feitas algumas modificações ao
aspecto exterior da carroçaria.

A sua área de serviços estendia-se
então de Aveiro a Viseu, de Espinho a
Sernada, e de Viseu a St*1 Comba, já na linha

BIBLIOGRAFIA
-Narrow Gauge Railways of Portugal de J.K.Davies.
-Linha do Vale do Vouga-Reflexão e Análise-Grupo
Comboio Pró-Vouga.
-Fichas Técnicas das Automotoras-CP Direcção de
Material.
-Horários Diversos.
-Boletim da CP 1955/56.

NOTAS
(1) Só efectuavam uma circulação por dia, em cada
sentido, e no período de 1 de Maio a 30 de Setembro.

do Dão. No início dos anos 90 as
automotoras jugoslavas começaram a
partilhar os serviços com as holandesas,
situação que se manteve até 2001 data do
afastamento de ambas as séries do serviço
comercial.

Os reboques acompanharam as
unidades motoras no Vale do Vouga sendo

utilizados nas circulações de maior
afluência de passageiros.

Actualmente as unidades restantes
aguardam melhores ou piores dias no
depósito de Sernada do Vouga, à mercê de
todas as contrariedades e é uma grande
incógnita se ficará algum exemplar
preservado para contar a sua história. •

Mirandela 18/7/79. ALLAN MEy 302 incendiada.
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VIA ESTREITA

Locomotivas da série E 61 a E 62

Locomotiva E 61 junto às Oficinas de Campanhã, 1 de Outubro de 1959.

Texto de Nuno Miguel Nunes

Antes de iniciarmos este breve
artigo sobre esta pequena e já desaparecida
série de locomotivas, faremos uma breve
referencia à historia da Companhia dos
Caminhos de Ferro do Porto à Póvoa e
Famalicão (PPF) para uma melhor
compreensão do percurso histórico destas
máquinas.

A Companhia dos Caminhos de Ferro
do Porto à Póvoa e Famalicão (PPF)

Esta companhia ficou para a
história por ter sido a detentora do primeiro
caminho de ferro público de via estreita em
Portugal e esse facto inédito foi motivo para
algumas contrariedades ao longo dos seus
primeiros tempos de vida. No entanto e
apesar de algum posterior sucesso na
exploração comercial, o futuro desta
companhia não seria muito promissor,
como se veio a constatar.

A concessão para a construção de
uma linha de caminho de ferro entre o Porto
e Póvoa de Varzim foi entregue no dia 19
de Junho de 1873, tendo a linha sido
concluída no dia 1 de Outubro de 1875. Em
Agosto de 1875 foi concedida a autorização
para a construção de mais 29 km entre
Póvoa de Varzim e Famalicão, permitindo-
se assim uma conexão com as linhas do
Caminho de Ferro do Estado, conexão essa
que se tornou realidade no dia 12 de Junho
de 1881.

Uma vez que na base da
construção destas linhas tinham estado
capitais ingleses e a empresa contratada
para fornecer as primeiras locomotivas
tinha sido inglesa (Fairlie Engine Co.), toda
a rede da Companhia PPF foi construída
em bitola de 900mm.

Cedo o governo português notou
que nem a Companhia dos Caminhos de
Ferro do Porto à Póvoa e Famalicão nem a

Companhia do Caminho de Ferro de
Guimarães (CFG), que detinha as linhas
até Guimarães e Fafe, tinham condições
para sobreviver separadamente.

Assim, a 1 de Janeiro de 1927,
tornou-se oficial a criação de uma nova
companhia, a Companhia dos Caminhos de
Ferro do Norte de Portugal (NP) que
herdara as linhas do CFG de bitola 1 OOOmm
e as linhas do PPF de 900mm.

Após a sua formação, os
Caminhos de Ferro do Norte de Portugal,
põem em marcha uma série de projectos
nos quais se inclui o alagamento das linhas
do PPF para bitola de 1 OOOmm e o
consequente alargamento da bitola do
material circulante motor e rebocado.

A Série E 61 a E 62

Por volta de 1897 a Companhia
dos caminhos de ferro do Porto à Póvoa e

2005 • N°13 • O FOGUETE 11



VIA ESTREITA

Famalicão encomendou à casa Krauss duas
locomotivas de rodado 0-3-1T aptas para
circular em via de 900mm. Estas duas
pequenas locomotivas constituiriam assim
a série 10 a 11 da Companhia PPF,
recebendo os nomes "Porto" e "Famalicão"
respectivamente.

As locomotivas desta série têm
muitas semelhanças com as fornecidas, pelo
mesmo construtor, aos caminhos de ferro
Austríacos e Alemães, sendo no entanto
adaptadas para os serviços em Portugal.
Estas locomotivas tinham os depósitos de
água ligeiramente mais curtos que as
construídas para os caminhos de ferro
alemães e austríacos, e uma pequena janela
na parte lateral da cabine.

A Companhia PPF manteve estas
locomotivas no seu estado original até à sua
transição para a Companhia do Norte de
Portugal. A passagem para esta nova
companhia implicou a substituição dos
eixos de 900mm, para outros aptos a
circular em vias de lOOOmm em todas as
17 locomotivas pertencentes à Companhia
do PPF. Este processo foi simplificado para
as duas locomotivas Mallet (PPF 16 a 17,
CP E181 a E182) que tinham sido
construídas de modo a se adaptarem
rodados para via de 1 OOOmm, sem grandes
modificações.

Nos tempos da Companhia do
Norte de Portugal estas locomotivas

mantiveram os números de série 10 a 11,
isto até 1947, altura em que foram
integradas na CP formando a série E 61 a
E62.

A integração na CP não trouxe
grande brilho à carreira destas locomotivas.
Sobre o percurso da E 62 nesta empresa
pouco ou nada se sabe. No que diz respeito
à E 61, sabe-se que acabou sendo a
locomotiva de reserva da linha do Sabor
permanecendo na estação de Duas Igrejas.
Ocasionalmente a E 61 substituía a
Locomotiva E 41 nos serviços de manobras
da estação do Pocinho.

Em 1958 a E61 foi retirada de
serviço dado que não possuía condições
para funcionar, sendo enviada para uma
grande revisão, nas Oficinas de Porto-
Campanhã que nunca chegou a acontecer.
A chegada das locomotivas da série E 51 a
E 56 à linha do Sabor contribuiu para que,
em 1959, a E 61 fosse definitivamente
abatida ao serviço. Terá desaparecido em
1961.

Nenhumas destas locomotivas
chegou aos dias de hoje, tendo-se perdido,
assim, uma peça de grande interesse
museológico. Q

Fabricante

Krauss
Krauss

Ano de fabrico

1897
1897

N° de fabrico

3576
3577

N° PPF

10

11

Nome (PPF)

Porto
Famalicão

N°NP

10
11

N°CP

E61
E62
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A F I G U R A D O T R I M E S T R E

Com o Caminho de Ferro e
com África no coração

Entrevistado por José Eduardo Neto da Silva

Em qualquer parte do mundo a vivência ferroviária tem o seu cunho
particular. As mesmas alegrias e as mesmas agruras estão presentes no
dia a dia de quem escolheu a profissão do caminho de ferro. O nosso
entrevistado preferiu fazer a sua carreira nas longínquas terras
africanas, no antigo território português de Moçambique. A parte as
diferentes paisagens e do distinto material, o espírito ferroviário era
certamente igual ao que conhecemos na Europa. Vamos conhecer um
pouco da história da nossa figura do trimestre para ficarmos a saber
quais as diferenças e as semelhanças.

O senhor Francisco Costa nasceu
em Curvaceiras, na Freguesia de Paialvo,
Concelho de Tomar no dia 30 de Dezembro
de 1930.

Frequentou a Escola Primária de
Curvaceiras (à época da sua inauguração),
que ainda hoje existe e onde concluiu a 4a

classe. Devido a algumas dificuldades
familiares não pôde continuar a estudar,
como gostaria, e dedicou-se à agricultura
ajudando os pais nessas tarefas.

Como qualquer jovem, as horas
vagas eram passadas com os amigos nas
brincadeiras próprias da idade,
especialmente nadando e pescando na
Ribeira da Beselga que passa a cerca de 2
quilómetros da casa onde nasceu e onde foi
criado até aos 13 anos. Acontece que essa
Ribeira é atravessada em ponte pelo Ramal
de Tomar e lembra-se dos comboios que ali
passavam rebocados por locomotivas com
umas chaminés muito largas e fumegantes.
Nasceu naquele local o seu gosto pelo
caminho de ferro. Devido a isso, ia muitas

vezes para o alto da trincheira localizada
entre os apeadeiros de Curvaceiras e
Carrascal e aproveitando algumas incursões
aos pomares e algumas vinhas, sempre via
passar os comboios e de vez em quando lá
ia atirando um cachozinhos de uvas aos
maquinistas que eram apanhados por eles
com satisfação.

A proximidade do Entroncamento
sempre foi, para ele, uma atracção e
deslocava-se ali com frequência com os pais
(sempre a pé e desde Curvaceiras) que iam
vender uvas e figos. Aproveitando os
momentos em que os adultos se
entretinham nas suas tarefas, passava todos
os minutos permitidos na ponte pedestre
(ainda em madeira) usufruindo das
magníficas vistas para o depósito de
máquinas e para todo o movimento
ferroviário.

Tinha então 13 anos e as carências
que enfrentava na sua casa obrigaram-no a
procurar uma nova vida. Foi então que
conseguiu um emprego em Lisboa, como

marçano, e a primeira vez que andou de
comboio, corria o ano de 1944. Embarcou
na estação de Lamarosa e depois de ter
mudado de comboio no Entroncamento
chegou por fim à estação do Rossio.

O seu local de trabalho, uma
mercearia no Casal Ventoso, tinha uma
vista privilegiada para a linha de Alcântara
e sempre que podia ocupava o seu tempo a
observar todos os comboios que por ali
passavam. Trabalhou seguidamente numa
fábrica de margarina (feita a partir de sebo
de vaca e de carneiro) e percorria Lisboa
de lés a lés à procura da matéria prima para
a sua elaboração a qual, depois de pronta,
era quase exclusivamente consumida por
uma célebre pastelaria (ainda) existente em
Belém.

Já com 15 anos mudou novamente
de emprego desta vez para um
estabelecimento na lisboeta Praça da
Alegria que possuía uma fábrica de farinhas
e uma mercearia que abastecia os
restaurantes e cafés do Parque Mayer e
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redondezas. Nas suas horas de folga
(somente as tardes de domingo) visitava a
estação do Rossio e encantava-se com as
locomotivas a vapor.

O trabalho duro a que estava
sujeito (carregando por vezes sacos de 100
kg à costas) fê-lo aspirar a um melhor
futuro. Quis o destino, se assim se pode
dizer, que no dia 20 de Abril de 1948 tenha
embarcado no velho navio Mouzinho com
destino a Moçambique e à cidade de
Lourenço Marques (hoje Maputo) onde
chegou 37 dias depois. Tinha então 17 anos.
Empregou-se numa mercearia daquela
cidade como empregado de balcão. No mês
de Dezembro desse mesmo ano fez então
os 18 anos podendo assim obter a sua
emancipação para poder tirar a carta de
condução e começar, se possível, uma nova
etapa da sua vida. Esta chegou finalmente
em Março de 1949 com a sua entrada nos
CFM (Caminhos de Ferro de Moçambique)
como praticante de fogueiro no depósito de
Lourenço Marques. Ia agora ser possível
tornar realidade o sonho da sua vida,
conhecer melhor as suas tão queridas
máquinas a vapor, os seus segredos, o seu
funcionamento.

Como os CFM não tinham Escola
de Formação Profissional, no mesmo dia
que entrou ao serviço começou a
aprendizagem prática e subiu pela primeira
vez a uma locomotiva. A emoção extrema.
A máquina era uma Pacific e o seu número
a 305, utilizada em comboios de
passageiros e mistos.

A aprendizagem foi feita sempre
sob a orientação do mesmo fogueiro,
supervisionada pelo mesmo maquinista e
sempre na mesma máquina. Consistiu nos
requisitos importantes para o bom
funcionamento da locomotiva como eram
a correcta distribuição do fogo na fornalha,
a pressão ideal e o estável nível de água.
Ao fim de 15 dias foi considerado apto para
o desempenho da profissão de fogueiro nas
locomotivas de manobras. Teve então
oportunidade de trabalhar com diversos
tipos de locomotivas dado que não havia
máquinas específicas afectas àquele tipo de
serviço.

Passariam 4 meses e em
consequência da nacionalização do porto e
dos caminhos de ferro da Beira (que
pertenceram até então a uma companhia
inglesa que os havia construído) a sua vida
mudaria novamente de rumo. Foi
transferido para aquela cidade

Antiga estação de Lourenço Marques -1965.

Estação dos Caminhos de Ferro da Beira - meados dos anos 60.

desempenhando a função de fogueiro mas
recebendo ainda como praticante.

Com a administração dos CFM, o
porto da Beira passou a laborar 24 horas
por dia (em vez das 8 horas do tempo da
empresa inglesa) incluindo fins de semana
e feriados, sendo necessário triplicar o
número de trabalhadores em todos os
serviços inerentes ao porto e ao caminho
de ferro até à Rodésia (hoje Zimbabwe).
Como ele muitas outras centenas de
trabalhadores foram deslocados de
Lourenço Marques, onde se incluíam um

grande número de maquinistas e fogueiros
vindos da própria CP (do Barreiro e
Entroncamento), havendo ainda muitas
admissões de pessoal não qualificado a
quem foi dada uma formação prática
apressada.

O grande afluxo de pessoas àquela
cidade que na época tinha poucas condições
de habitabilidade, teve como consequências
imediatas o aparecimento de muitas
carências em alojamentos e alimentação, a
que o nosso entrevistado não pode fugir. A
tudo isto havia que juntar o seu trabalho
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exaustivo de fogueiro, quase sobre humano
segundo as suas palavras, já que as velhas
locomotivas deixadas pelos ingleses e a
péssima qualidade do carvão também não
ajudavam. O carvão era proveniente das
minas de Moatize para onde havia sido
construída uma linha exclusivamente para
transporte daquele mineral. Trabalhou sem
dias de folga e muito para além das 12 horas
diárias, durante meses consecutivos
resultando no final em muitos períodos de
baixa médica, devido a uma fraqueza
corporal acentuada e às doenças tropicais
habituais.

Por volta de 1950 começou a
chegar carvão de melhor qualidade e
entraram ao serviço 8 novas locomotivas
do tipo Ten Coupled"1 melhorando um
pouco as condições de serviço dos fogueiros
de manobras mas mesmo assim muito
piores do que as encontradas em Lourenço
Marques.

No início de 1951 e ainda com a
categoria de praticante de fogueiro, passou
a desempenhar as funções de fogueiro de
longo curso em locomotivas dos tipo
Mikado'2' e Santa Fé131, todas em bom
estado, no percurso entre a cidade da Beira
e a localidade de Vila Machado e rebocando
essencialmente comboios de mercadorias.
Foi neste último local que viu pela primeira
vez as locomotivas do tipo Garrat que
faziam serviço entre Vila Machado e a
primeira estação rodesiana, Umtali. Este
contacto com locomotivas de grande porte
permitiu-lhe o aprofundamento dos
conhecimentos em mecânica ferroviária e
a condução em linha permitiu-lhe também
conhecer os principais regulamentos da
circulação de comboios.

Contudo, os problemas de saúde
devido ao excesso de trabalho e à má
alimentação*4' fizeram-no ponderar o
regresso ao serviço de manobras e só a
pronta intervenção do seu maquinista e
colega de equipa o dissuadiu dessa
pretensão; a esposa deste prontificou-se a
fornecer-lhe comida decente até que a
equipa se mantivesse a mesma. A partir
daquele momento recuperou as suas
energias e o seu ânimo para continuar a
aprender sobre o maravilhoso mundo
ferroviário e sobre as suas locomotivas.

Em 1952 cumpriu o serviço
militar obrigatório em Lourenço Marques.
Ingressou no esquadrão motorizado que só
possuía 3 Jeep e 3 motos com side-car tudo
do tempo da Ia Guerra Mundial. Concluída

a recruta, a especialidade e o curso de cabos,
passou a dispor de mais tempo livre para
se dedicar à leitura especializada de livros
relacionados com caldeiras e máquinas a
vapor disponíveis na biblioteca de instrução
profissional.

No final daquele mesmo ano foi
aberto um concurso para fogueiro de 2o

classe nos quadros de Lourenço Marques a
que ele pertencia. Os conhecimentos de 5
anos como fogueiro praticante podiam valer
para alguma coisa e com a autorização
concedida pelo Comandante militar para
poder estudar e praticar nas locomotivas
do depósito de Lourenço Marques, onde iria
prestar provas, passou a visitar com
assiduidade aquele local. Aprendeu todas
as nomenclaturas e o funcionamento dos
diversos mecanismos que compõem as
máquinas a vapor e de várias séries. Mesmo
após o concurso, dividia o seu tempo livre
entre o depósito de máquinas e as oficinas
de pequenas reparações na sua ânsia de
aprender mais e melhor. Obteve um bom
resultado no concurso o que lhe concedeu
algumas facilidades por parte da hierarquia
militar para poder prosseguir os seus
estudos profissionais, fora do quartel, que
teria que coordenar com algumas
obrigatoriedades militares. Deste modo, a
semana era passada no depósito de

máquinas e nas oficinas e os sábados e
domingos eram destinados a passeios,
bailes e tardes dançantes graças a pequenos
subterfúgios nas escalas que muito
habilmente os militares conseguem fazer.

Acabado o serviço militar em
1953, regressou à cidade da Beira e para as
suas antigas funções enquanto decorriam
os trâmites para a sua promoção a fogueiro
de 2a classe. Voltou a trabalhar com o antigo
maquinista, o tal que o acudira com uma
alimentação mais cuidada e por quem
sempre nutriu um sentimento de gratidão
pelo facto.

Em Março de 1954 foi finalmente
promovido a fogueiro de 2a classe e recebeu
ordens para se apresentar em Lourenço
Marques para ocupar o lugar a que tinha
concorrido. Deixava finalmente a Beira
debaixo de um misto de alívio e saudade
mas igualmente com o sentimento do dever
cumprido e de ter contribuído, com o seu
esforço, para a modernização daquela
cidade, do seu porto e de todas as infra-
estruturas ferroviárias que estavam, naquele
momento, em plena pujança.

Reiniciou a sua actividade de
fogueiro mas, durante algum tempo fez um
serviço de "tapa-buracos" trabalhando com
vários maquinistas e em diversas máquinas.
Quinze dias depois foi-lhe enfim atribuída

Sr. Francisco Costa lubrificando a sua locomotiva em Ressano Garcia, 1955.
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uma máquina e um maquinista definitivos.
A locomotiva tinha o n° 701 e era

do tipo Mountain'-' e pertencia à série mais
evoluída de todo o Caminho de Ferro de
Moçambique. Tinha um aspecto imponente,
era muito potente e estava equipada com
eixos de rolamentos e com fogueiro
mecânico ou stocker'6''. Este ultimo
equipamento fazia da sua profissão um
paraíso contrastando com as dificuldades
que passara na Beira. O maquinista que
fazia com ele equipa era um excelente
profissional, sempre pronto a ensinar e
houve sempre um bom entendimento entre
ambos.

Passado sete meses foi transferido
para Ressano Garcia, uma pequena
povoação junto à fronteira com a África do
Sul para desempenhar as funções
provisórias de maquinista de manobras.
Recorda-se que, na "família ferroviária" da
localidade, havia uma grande percentagem
de solteiros (como ele) sempre prontos para
salutares irreverências contribuindo para
uma fraternal convivência. Foi entretanto
promovido a fogueiro de 1 ° classe, passando
a tripular locomotivas mais potentes
geralmente do tipo Santa Fé. A sua função
era o de encaminhamento de comboios de
mercadorias, longos e pesados (1600
toneladas e 120 eixos) vindos de Lourenço
Marques até à estação sul-africana de
Komatipoort e regresso.

Ainda em Ressano Garcia foi
promovido a maquinista de 2a classe e
colocado na localidade de Mabalane na
nova linha do Limpopo que ligada
Lourenço Marques à antiga Rodésia,
num total de 534 quilómetros.
Segundo as suas memó-
rias, Mabalane
era uma
terra

de ninguém, sem luz eléctrica, com água
captada do rio próximo, sem tratamento e
não havia qualquer comércio. O pão era
recebido, por encomenda prévia, dum local
a 100 quilómetros de distância e a carne
era obtida através de alguma caça que
abundava.

Esta linha, que fora construída por
pressão dos políticos rodesianos, abrira ao
tráfego ainda sem balastro, com as travessas
assentes na terra obrigando a grandes
cautelas na circulação. Desde Mabalane até
à estação de Malvérnia (227 km), já na
fronteira havia apenas duas estações
intermédias e seis desvios para
cruzamentos.

Em 1963 foi nomeado maquinista
de Ia classe sendo transferido para Moatize,
uma localidade no distrito de Tete, onde
encontrou melhores condições. A zona
ferroviária possuía uma estação, um
depósito de máquinas, oficinas de reparação
de locomotivas e vagões e um bairro
ferroviário com equipamentos de lazer. As
suas funções incidiam principalmente no
transporte de comboios de carvão (Moatize
era uma grande zona mineira), existindo
também um comboio misto, rebocados por
locomotivas do tipo Mikado e Santa Fé.
Algum do seu tempo livre era passado, ou
no Clube Ferroviário local (fazendo
parte dos seus corpos gerentes) ou
nas oficinas. Aqui
colaborava nas várias
reparações de

locomotivas e vagões, aprendendo a
trabalhar com algumas máquinas-
ferramentas, criando mesmo um núcleo de
formação profissional para maquinistas e
fogueiros onde transmitia aos serralheiros
um método simples, eficaz e rápido de
localizar avarias nos segmentos dos
êmbolos e válvulas de distribuição das
locomotivas.

Deixou Moatize ao fim de cinco
anos mas guardou grandes recordações,
algumas tristes (devido a mortes de colegas,
por acidente) mas outras muito alegres.
Recorda-se da amizade e óptimo
entendimento entre todos os ferroviários,
do ambiente de inter-ajuda entre a
população ferroviária, os mineiros e
comerciantes locais, das festas e diversões
em que todos participavam, das partidas e
malandrices inocentes que pregavam uns
aos outros. Neste último ponto, hilariante
por certo, não era raro que ele ou os colegas
recebessem pastéis de bacalhau recheados
de algodão de sisal, ou rissóis e empadas
com recheio de piri-piri moído ou ainda
pudins flã cujo molho era feito de piri-piri
dissolvido, culminando, entre outros
"pitéus" como canja ou caldeirada e
chouriços com came de jibóia.
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Regressou a Lourenço Marques
em 1968, quase 20 anos depois de ter subido
pela primeira vez a uma locomotiva e da
sua reduzida permanência na capital do
território, encontrando uma cidade
completamente mudada. Haviam sido
construídas grandes e modernas oficinas
gerais para reparação de todo o material
ferroviário e também um novo e amplo
depósito para locomotivas a vapor dotado
de oficinas para pequenas reparações.
Estava ainda construído um posto de
abastecimento, de revisão e de pequenas
reparações destinado às locomotivas diesel
que despontavam na cena ferroviária, e uma
grande gare de triagem dotada de "salto de
cavalo" para a decomposição de comboios
de mercadorias. Foram ainda construídos
mais cais no porto da cidade, um deles para
minérios a granel e onde uma potente grua
levantava em peso os vagões carregados de
carvão e os vazava directamente para os
barcos, demonstrando que os Caminhos de
Ferro de Moçambique estavam, naquela
época, aptos a movimentar mais de cem
vagões diários naquele sistema.

A estação central da cidade
movimentava agora e somente os comboios
de passageiros sendo as mercadorias de
vários tipos geridas por diversos locais.

Reiniciou então a sua actividade
profissional primeiramente em comboios de
mercadorias mas como era um dos mais
antigos maquinistas de Ia classe, logo
passou para a escala de comboios de
passageiros. Andou durante alguns meses
nos trajectos para a Suazilândia e Ressano
Garcia utilizando diferentes séries de
locomotivas a vapor. Conduzia os comboios
internacionais para a África do Sul e
Rodésia, até à fronteira. Nessa ocasião já
conduzia igualmente as locomotivas diesel
eléctricas G.E.- General Electric e as diesel
hidráulicas Krauss Maffei após o
recebimento de formação específica. A
propósito, recorda-se com precisão da
gestão cuidada que se fazia da frota de
locomotivas moçambicanas, adaptando-as
aos distintos serviços, perfis de linha e
destinos variados.

As locomotivas G.E. de 2.200
cavalos estavam destinadas ao serviço nos
534 quilómetros da linha do Limpopo entre
Lourenço Marques e a fronteira com a

Página anterior: Locomotiva 704 rodado 2.4.1
Mountain dos Caminhos de Ferro de
Moçambique. Col. F.Costa.

Locomotiva de manobras n° 50 dos CFM, Henschel & Sohn, para o porto da Beira, 1950.

Rodésia. Para serviços de mercadorias
existiam algumas G.E. mas também as
maciças mas tecnologicamente avançadas
Mountain da série 700. As Santa Fé
andavam quase exclusivamente a caminho
da Suazilândia, em dupla tracção,
rebocando comboios de minério de grande
tonelagem. Nos serviços de manobras, nos
mistos e noutros menos pesados, eram
utilizadas as locomotivas de tipo Mikado.
A honra de tracção dos comboios de
passageiros estava destinada às elegantes
Pacific e às diesel-hidráulicas Krauss
Maffei.

E impossível, em poucas páginas
duma revista, relatar as milhares de
peripécias passadas ao longo da vida de
ferroviário do nosso entrevistado. Nesta sua
vivência entram ainda as duras condições
de trabalho que experimentou assim como
os seus colegas, os excessivos horários, as
exigências e algumas prepotências das
chefias para a rentabilidade dos serviços
sem olhar aos meios, as reivindicações
laborais, os acidentes, a instalação do CTC,
a compra de automotoras e toda uma série
pormenores característicos de muitos anos
numa profissão única. Mas sempre nos vai
contando ainda sobre a sua contínua
aprendizagem dos mistérios da locomotiva
a vapor, da compra de livros técnicos, da
recolha de desenhos de máquinas e dos seus
respectivos pormenores e mesmo sobre
algumas técnicas que estudou, desenvolveu
e experimentou e que lhe valeram a
admiração de colegas e superiores
hierárquicos mas também alguma
controvérsia. Está incluída neste caso a
possibilidade duma locomotiva a vapor

arrancar com a alavanca de inversão de
marcha em ponto morto, contrariando a
opinião generalizada e o que está escrito
em muitos manuais.

Durante os 25 anos de serviço em
Moçambique nunca veio a Portugal porque,
afinal, foi naquela antiga parcela
portuguesa que, como fez questão de frisar,
lhe cresceu a barba, casou, criou os filhos e
lhe apareceram os cabelos brancos.
Preparava-se para enfrentar a merecida
reforma construindo uma pequena casa
num terreno que adquirira nos arredores
de Lourenço Marques, quando resolveu vir
a Portugal, ao abrigo da chamada "licença
graciosa" já a revolução de 25 de Abril se
tinha dado, para um descanso de cinco
meses. No entanto a situação política
naquele futuro país agravava-se dia a dia
culminando com a sua prevista
independência. O nosso entrevistado já não
voltou a Moçambique, acabando assim, de
modo abrupto, a vivência que sonhara para
ele e para a família. Expirado o prazo da
licença graciosa entrou no período da pré-
reforma usufruindo duma pensão provisória
que mal dava para equilibrar o orçamento
familiar.

Os anos seguintes foram, como se
calcula, de alguma incerteza pois havia que
começar (quase) tudo de novo. Instalou-se
com a família numa parte de casa em
Curvaceiras e para ganhar algum dinheiro
executou alguns trabalhos agrícolas e
iniciou uma pequena cunicultura, a qual
teve que abandonar seis meses depois por
alergia aos fenos da alimentação dos
animais. Mas o resultado fora positivo e
com a venda das gaiolas dos animais
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arranjou o capital necessário para construir
uma pequena represa num terreno que
adquirira com as primeiras economias
conseguidas em Moçambique. Com a água
represada arranjou uma pequena horta de
onde tirava o necessário para a alimentação
da família. Interessou-se depois pela cultura
de morangos, para venda, e com tal êxito
que rapidamente equilibrou o orçamento
familiar. A fase seguinte da sua vida foi
construir com as suas próprias mãos a sua
futura casa. Se assim o pensou melhor o
fez e durante dois anos, com pequenas
ajudas de familiares e amigos, executou
trabalhos de servente, pedreiro, armador de
ferro, canalizador, electricista, ladrilhador
e pintor. Alguns anos depois abandonou a
cultura de morangos, que sendo rentável
era também muito trabalhosa e dedicou-se
à cultura de cebola média para venda. Neste
momento só produz para consumo interno
e incrementou a produção de frutos.

Como se pôde ler, o senhor
Francisco Costa deu uma volta à vida, no
sentido positivo. Não esquecendo tudo o que
passou, viveu e perdeu, neste momento
considera-se um homem privilegiado. Já
teve oportunidade de conhecer um pouco
do mundo e sente-se cheio de jovialidade.

Sr. Francisco Costa na cabina da locomotiva diesel-eléctrica D39 dos CFM 1972.

Tem sempre presente o seu passado ajudar, com os seus conhecimentos sobre

NOTAS

(1) Rodados 0.5.0
(2) Rodados 1.4.1
(3) Rodados 1.5.1

ferroviário, convive com alguns amigos e
colegas que privaram com ele em
Moçambique e continua a aprender.

Sente-se ainda com força para

(4) Conseguir comida decente na Beira, naquela
ocasião, era muito difícil e à hora das refeições os
alimentos guardados nos tradicionais baús estavam
muitas vezes estragados devido ao intenso calor.
(5) Rodado 2.4.1

locomotivas a vapor, o Museu Nacional
Ferroviário se ele vier a ser implementado
nos tempos mais próximos.

Também nós o desejamos. Q

(6) Dispositivo mecânico que transportava
directamente o carvão do tender para a fornalha sem
intervenção do fogueiro. Este, se tivesse alguma
experiência, podia fazer centenas de quilómetros sem
pegar na pá ou nos utensílios de limpeza do fogo.
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Museologia, comboios turísticos e cultura
ferroviária, mas noutras paragens...

Texto de José Eduardo Neto da Silva

Gozar férias tendo por opção o comboio não é o método comum para a
maioria dos portugueses. Consoante os gostos e as disponibilidades

financeiras, as praias perto de casa ou em sítios exóticos são as
preferências. O relato que se segue, dumas férias bem passadas, tendo

como tema museologia, comboios turísticos e cultura mas noutras
paragens, juntou três amigos que compraram Inter-Rails, reservaram

hotéis e se puseram a caminho em busca, noutras paragens, de alguma
coisa que Portugal está a perder: o verdadeiro gosto pelo caminho de

ferro. Não há descrições muito longas de lugares atravessados e de
viagens efectuadas, ainda que fossem muitas, e as que se mencionam são
meras cadeias de ligação entre os distintos museus ferroviários visitados

e os comboios turísticos que tivemos oportunidade de usufruir.
Quando o comboio deu o apito da partida, as férias

tinham começado. Foi assim no dia 21 de Julho

de 2005.

O velhinho e decadente Sud
Expresso foi a nossa casa (na carruagem-
camas) durante uma tarde e uma noite, até
Hendaye. Não adianta falar dele agora pois
daria "pano para mangas". A publicidade
a este trajecto define-o como
"proporcionando uma viagem agradável até
aos países além Pirinéus" mas há que ver
para crer aquela tristeza de comboio, um
péssimo espelho do nosso país e dos nossos
caminhos de ferro. A ligação ao TGV foi
feita sem problemas e a viagem até Paris
decorreu rápida e enfadonha como sempre.
O comboio de alta velocidade, com que nós
ainda sonhamos no nosso rectângulo pátrio,
está aqui democratizado e cumpre, sem
falhas de maior, a sua tarefa.

Uma rápida passagem por Paris
mal nos deu tempo para rever alguns locais
de interesse, pois ao princípio da noite já
estávamos novamente sobre carris a rolar

a toda a velocidade.
O expresso n° 243 com

destino a Berlim e
Hamburgo
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composto por material da companhia
ferroviária alemã, recém remodelado, foi o
nosso terceiro comboio. A viagem foi
extremamente agradável, graças à
confortável carruagem-cama em que
viajámos que nos proporcionou uma
repousante noite de sono, contrastando em
tudo com a noite anterior passada no Sud-
Expresso.

E foi assim que, na manhã
seguinte, nos apeámos na estação de
Berlim-Zoo, prontos para cumprir mais um
dia do nosso programa.

O objectivo da nossa ida a Berlim
foi rever alguns monumentos, em fase de
recuperação, aquando de outras visitas a
esta cidade, mas principalmente uma
incursão, agora noutra perspectiva, ao
"Deutsches Technikmuseum" -Museu
Alemão da Tecnologia e foi para lá que
nos encaminhámos, assim que nos
libertámos da burocracia da chegada.

Este museu ocupa uma área de
20.000 metros quadrados, todos, como é
evidente de grande interesse, sendo a parte
dedicada aos transportes a de maior

Em cima: Fachada do Museu da Ciência e Tecnologia de Berlim, 23 de Julho de 2005.
Página anterior: ZILLERTALBAHN. Entre Jenbach e Mayrhofen em 31 de Julho de 2005. (Nuno
Miguel)

envergadura. Está em fase de estudo um
aumento da área de exposições que passará
para um total de 50.000 metros quadrados.
Toda a área museológica desenrola-se em
redor de dois antigos depósitos de
locomotivas pertencentes a uma estação de
triagem entretanto desactivada.

Para nós, era o tema "Transportes"
que nos estava mais intimamente ligado,
sendo por isso o que foi visitado com mais
pormenor. Estão ali presentes os primórdios
da aviação, bem como nos períodos da
primeira e segunda Guerras Mundiais e
ainda a aviação civil na actualidade. O
espaço dedicado à marinha é igualmente
digno de atenção. São fascinantes os
modelos de paquetes, cargueiros, veleiros
etc., que entusiasmarão os entendidos na
matéria.

A parte que nos dizia respeito foi
reservada para o fim da visita. E riquíssimo
o acervo museológico ferroviário guardado
neste espaço. Muito do material circulante
ocupa as já citadas rotundas que são
servidas por linhas operativas para a
movimentação dos veículos. Em diversos
locais pudemos apreciar, através de
objectos, de muita documentação e de infra-
estruturas ali colocadas, a evolução dos
caminhos de ferro na Alemanha. O material
mais emblemático está também
grandemente representado. Muitas das
conhecidas locomotivas a vapor, que
fizeram história naquele grande país, estão
ali preservadas com dignidade e respeito.
O material térmico está igualmente
representado sendo de destacar uma
locomotiva da série V200, assim como
unidades eléctricas onde se incluem, além
de algumas locomotivas, carros eléctricos,
metropolitanos e os famosos S-Bahn
(unidades suburbanas). Foi uma visita de
grande interesse que só terminou na loja
do Museu, onde a oferta é uma verdadeira
tentação.

Fizemos ainda, após a visita, um
agradável passeio de eléctrico por Berlim,
através de algumas zonas de interesse
histórico e mais uma vez confirmámos a
comodidade e a eficiência deste meio de
transporte ecológico adoptado pelas cidades
alemãs e, pouco a pouco, por outro grande
número de cidades da Europa civilizada. E
foi assim, que os dois dias destinados à
capital da Alemanha, depressa se passaram.

O nosso próximo destino, seria o
norte do país, mais precisamente a ilha de
RUGEN já situada no mar Báltico. O
Regional-Expresso vindo de Berlim deixou-
nos em Stralsund, onde mudámos para um
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comboio regional que atravessou a ponte
que liga a ilha ao continente e na estação
Bergen auf Rugen esperava-nos uma
moderna automotora da empresa ferroviária
privada OME que nos deixou finalmente
em Putbus.

O motivo desta nossa longa
viagem era conhecermos e viajarmos no
Rugensche Kleinbahn, caminho de ferro
de Rugen, que tem a particularidade de ser
operado unicamente com locomotivas a
vapor. Estão em estado de marcha as suas
9 máquinas a que se juntam duas
locomotivas a diesel essencialmente para
manobras. O serviço é regular e efectua-se
durante todo o ano. Este caminho de ferro
possui a bitola de 75Omm e percorre a
distância de 24,1 km quase

MUSEOLOGIA, COMBOIOS TURÍSTICOS E CULTURA FERROVIÁRIA

que, para além de prestarem um serviço
social, constituem uma exploração turística
de êxito. Todo o seu material rebocado é de
origem tendo, no entanto, sofrido
remodelações profundas. As locomotivas
são todas a vapor e geralmente do tipo
tanque, encontrando-se unidades de
diferentes arranjos de rodados conforme as
cargas a rebocar e o perfil de linha onde
operam.

Foi uma forma inteligente de
continuar a servir as populações, de fazer
um turismo fora do vulgar, lucrativo e de
preservar a memória do caminho de ferro.
Tão diferente da realidade portuguesa.

A viagem de volta feita durante a
noite entre Stralsund e Nuremberga, foi
passada desta vez a bordo de uma
carruagem-cama que integrava a
composição "Vénus" do NZ-NachtZug n°
51948(1). Em Nuremberga, ainda muito
cedo, mudámos para um comboio Regional-
Expresso que nos deixou em Neuenmarkt-
Wirsberg, o nosso destino.

Neuenmarkt-Wirsberg é uma
pequena estação situada na linha
secundária que une as estações de Bayreuth,
no eixo Nuremberg / Dresden, a Lichtenfels
no eixo Nuremberg / Leipzig e que, no
tempo da DR -Deutsches Reichsbahn-
(Caminhos de Ferro da Alemanha de Leste),
possuía um importante depósito de
locomotivas a vapor que prestavam serviço
nos percursos atrás referidos.

A sua importante rotunda de
locomotivas, bem como as instalações
anexas foram preservadas e fazem hoje
parte, tais como inúmeras espalhadas por
este extenso país, do Museu Nacional

Conjunto de unidades diesel na rotunda do Museu da Ciência e Tecnologia de Berlim,
23 de Julho de 2005.

permanentemente junto ao mar, o que o
torna deveras atractivo. A comprová-lo
estava a ocupação da longa composição,
quase a 100 %, muito embora circulem
durante a época alta 10 circulações em cada
sentido. O nosso comboio conduzia uma
pequena carruagem transformada em
restaurante apto a servir refeições ligeiras
e onde nós acabámos por viajar juntando o
útil ao agradável. Passada uma hora e dez
minutos chegámos a Gohren, terminus da
linha.

A linha de Gohren tais como
outras que encontramos na Alemanha,
principalmente nas regiões que
pertenceram à antiga R.D.A. e que estavam
ainda operacionais depois da unificação,
são hoje exploradas por empresas privadas

Caminho de Ferro do Rugen- estação de Putbus, 25 de Julho de 2005.
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Ferroviário da Alemanha constituindo o
Deutsches Dampflokomotiv Museum, ou
o Museu Alemão de Locomotivas a Vapor.

A vasta e valiosa colecção de
locomotivas é composta por algumas das
mais emblemáticas do território alemão e
que, segundo apurámos, estão quase todas
em estado de marcha, o que não é de
admirar, pois a partir deste local realizam-
se incontáveis circulações especiais em que
são exibidas as mais potentes e velozes
máquinas. De salientar algumas unidades
para serviço nos comboios rápidos tais
como as 01.111, 01.1061, 03.131, 10.001
(esta carenada), a 38.2383 uma antiga
prussiana P8 para serviços mistos, e para
serviço de mercadorias, entre outras, a
50.975 e a 52.5804, esta última que fazia
parte duma série construída durante a 2a

Guerra Mundial num total de 7000
máquinas. Na referida rotunda há também
um amplo espaço destinado a reparações
que são executadas em regime de
voluntariado. No exterior existem
igualmente locomotivas, carruagens,
vagões, etc. aguardando reparação. O
espaço dedicado à pequenada é um circuito
com a bitola de 60 cm. que contorna toda a
área do museu, onde não falta a respectiva
estação, a passagem de nível e onde
circulam locomotivas a vapor e pequenas
diesel. A viagem, que consiste numa série
de voltas, custa dois euros e a lotação do
comboio está sempre esgotada. Para os mais
afoitos há possibilidade de viajar no
pavilhão da pequena locomotiva a vapor,
onde poderão ver e sentir todo o fascínio
da condução desses veículos. Nas
instalações anexas à rotunda pudemos
admirar uma enorme maqueta em escala
HO com 42 metros quadrados que reproduz
a paisagem e algumas estações da zona
tendo sido construída dentro da parede e
protegida por um vidro a todo o
comprimento. O interior está iluminado por
um sistema que vai mostrando a paisagem
e a circulação dos comboios às diferentes
horas do dia, proporcionando um efeito
deveras original. Nas mesmas instalações,
mas em espaços diferentes, situam-se a sala
de projecção de audio-visuais, o centro de
documentação, a loja do museu, com artigos
de grande interesse e a recepção aos
visitantes.

Foi uma visita muito gratifícante
não só pelo que vimos e aprendemos, mas
também pela zona envolvente onde se
respiram bons ares e muita tranquilidade.

O museu de Nuremberga, que
visitámos a seguir e nesse mesmo dia, é um

Caminho de Ferro do Rugen- Cruzamento de comboios, 25 de Julho de 2005.

dos principais museus ferroviários da
Europa e foi fundado em 1899. Situa-se
perto da estação central de caminhos de
ferro e funciona num edifício próprio de
vários andares, onde estão localizados os
respectivos salões, cada um dedicado ao seu
tema. Os temas ao dispor dos visitantes são
inúmeros e muitos deles possuem sistemas
para serem operados. Uma tentação para

miúdos e graúdos. Um verdadeiro museu
vivo.

Iniciámos a visita pelo espaço
dedicado à construção das vias férreas, das
pontes e dos túneis, onde inúmeros
dioramas vão elucidando com mais
pormenor. Seguiram-se as zonas dedicadas
à evolução da sinalização, num total de
1000 metros quadrados e aqui pudemos

Museu de Neuenmarkt-Visberg, 26 de Julho de 2005.
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movimentar sinais mecânicos e eléctricos,
fazer e desfazer agulhas, fechar e abrir as
passagens de nível accionando os
respectivos sinais sonoros e luminosos. É
um espaço deveras dinâmico, pois todos
estes dispositivos em acção misturados com
a alegria das crianças e o gáudio dos
adultos, faz despertar as mentes para a
cultura ferroviária e para o papel que
outrora e hoje este meio de transporte
representa na vida das nações
desenvolvidas. Um simulador de condução
permite ainda a cada visitante sentir-se
maquinista por alguns momentos.

Continuámos a nossa visita,
passando depois à parte reservada às
estações e à sua actividade, quer comercial,
quer como pólos reguladores de todo o
movimento ferroviário. Foram recriados
espaços como as bilheteiras, a sala de
espera, o gabinete do chefe da estação e o
local para despacho das bagagens que,
devido à sua quase autenticidade nos
transportaram a outras épocas. E não é essa
a função de um museu?

De grande interesse é, também, o
espaço reservado ao papel dos caminhos de
ferro alemães no cenário das duas grandes
guerras mundiais. Aqui, através de dezenas
de fotografias pudemo-nos aperceber das
atrocidades praticadas, tendo por cenário
o comboio, mas também da dignidade com
que esta grande nação assume os erros do
passado.

As zonas seguintes são dedicadas
às companhias ferroviárias, uma à DB e a
outra à DR. Embora sejam evidentes
algumas diferenças, uma coisa é certa:

ambas eram eficientes e preocupavam-se
em servir o melhor possível os seus
passageiros. É também dedicada aos
passageiros a parte que visitámos a seguir,
que é, por assim dizer, uma homenagem
aos que são uma das principais razões da
existência das empresas de transporte
ferroviário. Vê-se a evolução dos veículos
de transporte desde as primitivas e
desconfortáveis carruagens de 3a. classe até
aos dias de hoje, não sendo esquecidos os
serviços de restauração a bordo e as
carruagens camas. Aqui estão em exposição
interiores de diversos tipos de carruagens
de passageiros, que nos transmitem um
autêntico ambiente de viagem.

Outro espaço muito do nosso
agrado, foi o dedicado aos comboios
famosos. As fotografias são de grande
qualidade e em algumas vitrinas pudemos
admirar miniaturas de carruagens do
Rheingold, dos TEE (Trans Europa
Express) e mesmo uma composição ICE.
Não nos podemos esquecer que este país
tem um passado rico nesta matéria, tendo
atingido o seu auge durante o governo nazi,
com o aparecimento das locomotivas
carenadas (as 05.001 e 002) e as famosas
automotoras Fliegende Hamburger estas
atingindo, em 1935, a velocidade de 165
km/h.

Não podia faltar a parte dedicada
às mercadorias que, ao longo dos anos, têm
sido uma fonte de receita considerável para
as companhias ferroviárias. Desde fotos dos
antigos vagões e utensílios para o respectivo
carregamento e descarregamento, até às
novas tecnologias de hoje, tudo está à

Rotunda de Locomotivas do Museu de Neuenmarkt-Wirsberg 26 de Julho de 2005.

disposição dos visitantes. Há igualmente
diversos dioramas representativos de
terminais de contentores e de gigantescas
triagens de classificação.

O espaço dedicado aos
trabalhadores ferroviários reflecte o
profissionalismo e eficiência de todo este
universo que são os caminhos de ferro
alemães e dos quais eles são o principal
motor.

Numa área própria de 80 metros
quadrados uma enorme maqueta que
reproduz, como é óbvio, determinado local
da rede alemã, dá-nos uma perspectiva
muito real embora à escala HO de tudo
quanto vimos. Lá estão as linhas, umas
electrificadas outras não, as pontes, os
túneis, as passagens de nível, os diversos
tipos de sinalização, as estações, as triagens
e as pessoas. Toda esta maravilha se
encontra na gigantesca sala, onde existe
ainda um anfiteatro que se enche de
visitantes de todas as faixas etárias nos
horários (devidamente afixados) em que a
maqueta está em funcionamento. O
material circulante é todo alemão.
Locomotivas a vapor, diesel e eléctricas,
automotoras de diversos tipos, carruagens
e vagões, formam um total de 30
composições.

Passámos seguidamente para a
sala dos modelos à escala 1.10. As peças
são todas cópias fiéis dos originais, num
total de 160 exemplares, algumas das quais
remontam ao século XIX. As locomotivas
estão expostas em vitrinas tecnicamente
bem iluminadas e algumas em posições
estratégicas de modo a podermos admirar
todos os seus órgãos. Há botões que se
podem premir para a locomotiva girar sobre
si mesma e podermos observá-la por cima,
de lado e por baixo. Pensamos que grande
parte das séries de locomotivas a vapor que
existiram na Alemanha estejam ali
representadas, tal é o número de unidades
expostas. Além das locomotivas a vapor há
também modelos de unidades térmicas e
eléctricas.

Num espaço anexo o destaque vai
para as fábricas de material ferroviário e
para a área de manutenção. Através de
dioramas, constatámos o quanto se evoluiu
nesta matéria, se compararmos as artesanais
fábricas e oficinas dos primórdios dos
caminhos de ferro com os espaços actuais
em que a informática já é uma constante. O
museu de Nuremberga, dadas as suas
características, não é o local ideal para a
exposição de material circulante. Essa
vertente está reservada a outros pólos
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espalhados por toda a Alemanha tais como Neuemarkt-Wirsberg
que acabámos de visitar. Em Nuremberga estão unicamente as peças
mais valiosas e emblemáticas tais como a réplica da locomotiva
ADLER que inaugurou o primeiro troço ferroviário em território
hoje da Alemanha, entre Nuremberg e Furth, o salão do rei Luís II
da Baviera, a locomotiva 05.001 a vapor com a sua esplêndida
carenagem vermelha, a locomotiva eléctrica E 19 que ostenta a cruz
suástica, a automotora ex-TEE n° 602 chamada "cabeça de tubarão"
símbolo da modernidade dos caminhos de ferro na Europa nos
anos 50 e uma secção da cabina de condução à escala 1.1 da
composição ICE III, entre outro material.

Na parte exterior do edifício, local onde desembocam as
linhas para a movimentação do material afecto ao museu, está em
preparação mais um futuro local de exposição de veículos,
entretanto já visitável.

Já no final da visita, ainda houve tempo para uma
observação atenta ao interessante museu dos correios, que funciona
num dos andares do edifício onde, para além da temática das
comunicações ao longo dos séculos se expõem diversos veículos
tipo mala-posta e furgonetas antigas, nos deu também uma
perspectiva do transporte de correio por caminho de ferro.

A loja está compatível com a categoria do museu. A
escolha é diversificada, mas prima por artigos de excelente
qualidade. Aí, além de relógios de marca, de modelos de colecção
e de livros de grande qualidade, infelizmente em alemão, podemos
também adquirir postais ferroviários, canetas da temática e posters.
É tudo uma questão de gosto e de disponibilidade, financeira claro.

Foi quase a correr que nos dirigimos para a estação central

Museu de Nuremberga. Maqueta em escala HO (em cima) e duas épocas
do caminho de ferro representadas pelo ICE 3 e pela réplica da
locomotiva ADLER (em baixo), 26 de Julho de 2005.
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de Nuremberga, onde aguardámos o Euro-City n°. 24 para Colónia,
onde pernoitámos.

No dia seguinte não partimos de Colónia sem fazer uma
visita à majestosa ponte ferroviária sobre o Reno, construída em
1911. É o ex-libris da cidade juntamente com a catedral gótica
que lhe fica paredes-meias. É uma jóia da arquitectura ferroviária
da Alemanha, e foi palco de fortes bombardeamentos durante os
conflitos mundiais, ou não fosse um ponto estratégico por
excelência.

Seguidamente tomámos um comboio Regional-Expresso
que nos deixou na estação de Bochum e desde aí um carro eléctrico
que nos conduziu até Dahlhausen. Para chegarmos ao museu
ferroviário, o objectivo desta viagem, tivemos ainda de percorrer
a pé quase dois quilómetros, por uma estrada rural e de escasso
movimento.

O Museu de Bochum-Dahihausen foi mais uma
agradável surpresa. Fica no meio de uma zona fortemente
arborizada, por isso bem agradável, além de todo o espaço
transmitir uma ambiência ferroviária. Com os seus 180 veículos
construídos entre 1853 e 1964 é um dos maiores do seu género na
Alemanha. Encontra-se num troço de linha desactivada, devido a
uma rectificação de traçado, por isso todas as infra-estruturas
ficaram intactas e estão hoje preservadas e integradas no Museu.

Adquiridos os respectivos bilhetes na parte reservada à
recepção dos visitantes que funciona no edifício da antiga estação,
iniciámos a visita percorrendo os trajectos assinalados e onde
pudemos admirar, tirar fotografias e apontamentos a todo o
material estacionado ao longo das diversas vias. A maior parte dele

Museu de Bochum-Dahihausen. Torre com sinais em Bochum (em cima)
e o Schinen-Strassenbus (em baixo), 27 de Julho de 2005.
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é composto por carruagens, furgões, vagões
e unidades de serviço. São também visitáveis
antigos armazéns, hoje adaptados a
funcionais oficinas, onde se recuperam e
mantêm diverso material rebocado.

Ali, encontramos o edifício de
passageiros já citado, as instalações
relativas às mercadorias e ao pessoal da
estação, a interessante cabine de
sinalização, com todos os seus mecanismos
em perfeito estado de funcionamento, e o
feixe de linhas que está igualmente
operativo e se encontra ligado através de
um percurso bem conservado ao itinerário
principal. Impressionantes são também as
instalações destinadas à tracção onde não
falta uma enorme rotunda bem recheada,
uma grande placa giratória capaz de receber
as maiores locomotivas, uma zona
reservada à manutenção do material
circulante, um local para o abastecimento
de carvão, um enorme depósito de água e
várias gruas para abastecimento da mesma
às locomotivas. Num pavilhão de grandes
dimensões, destinado à exposição de peças,
podem ver-se locomotivas diesel e
eléctricas, carruagens, furgões,
ambulâncias de correio etc. Com interesse
especial pudemos observar a automotora
T41-Wismar cujo modelo influenciou uma
sua congénere que circulou em Espanha e
um autocarro adaptado a rolar tanto na
estrada como nos carris, o Schienen-
StrassenBus.

Visitámos seguidamente a rotunda
e minuciosamente todo o seu recheio que
vai desde as pequenas locomotivas de
manobras até às enormes Pacific passando
igualmente por diversos tipos de máquinas
destinados a comboios de mercadorias.
Podemos destacar as locomotivas 18.427
(de 1914), 38.2267 (de 1918), 97.502 (de
1922), 01.008 (de 1925), 053.075 (de 1943)
e a 66.002 (de 1955).

Dahlhausen era um importante
depósito de máquinas a vapor, situado
numa das regiões de maior densidade de
tráfego ferroviário de mercadorias da
Alemanha, a bacia do Rhur. Esta zona era
detentora de grande parte da indústria
pesada deste país, cuja matéria prima e
produtos manufacturados eram
transportados por caminho de ferro, o que
desde logo justificava a existência de
inúmeros depósitos de grandes dimensões.

Entretanto, chegada a hora do
almoço e depois de abastecidos no pequeno
self-service, sentámo-nos num parque de
merendas ao ar livre, à disposição dos
visitantes, situado na zona da rotunda em

pleno ambiente ferroviário onde um tractor
tipo Kõf fazia as honras da casa.

Em diversos dias da semana há
pequenas viagens com material do museu,
traccionado por pequenas locomotivas a
vapor ou a diesel. Aos domingos e feriados
uma automotora histórica faz a ligação
entre o Museu e a estação de Dahlhausen.
Durante alguns meses do ano o comboio
do museu efectua algumas viagens ao longo
do vale do Ruhr rebocado por algumas das
mais imponentes locomotivas e onde os
viajantes podem, se assim o desejarem,
viajar durante algum tempo no pavilhão.
São também famosas as jornadas do vapor,
altura em que são acesas as locomotivas do
depósito, já que estão todas praticamente
operativas e onde aparecem também
unidades de outros depósitos que vêm de
visita. Seria um regalo para nós,
portugueses do fim da Europa...

Foi com relutância que deixámos
Dahlhausen, mas havia um programa a
cumprir. Ficou prometido, e quem sabe,
para outra ocasião, rever este fantástico
museu. Voltámos a Colónia.

O ICE n° 855 levou-nos com todo
o conforto e rapidez de Colónia a Hannover.
Abre-se aqui, neste relato, um breve
parêntesis para afirmar que embora sejamos
acérrimos defensores da memória
ferroviária, somos de igual forma por um
caminho de ferro competitivo, moderno e
seguro ou seja, um caminho de ferro virado
para o futuro em que a "alta velocidade"
tem de marcar presença tendo como
complemento uma rede convencional
eficiente.

Em Hannover prosseguimos
viagem numa moderna automotora diesel
que nos deixou na estação de Wernigerode
em pleno coração do Harz. Esta região é
bastante montanhosa, tem belas paisagens
e onde o verde dos bosques é uma constante.
Ferroviariamente falando é um paraíso para
os amantes da tracção a vapor em via
estreita pois, se exceptuarmos alguns
insignificantes serviços assegurados por
pequenas automotoras, todo o restante
tráfego é traccionado por locomotivas a
vapor, em regime de serviço regular. O
Harzerbahn (caminho de ferro do Harz) é
explorado por uma empresa privada e
pertenceu aos caminhos de ferro da
Alemanha de Leste. A rede totaliza mais
de cem quilómetros, mas o percurso mais
importante é o que liga Wernigerode, no
norte, cuja estação se situa na linha da DB
que sai de Hannover para Halle, com
Nordhhausen no sul, situada sensivelmente

a meio do percurso entre Kassel e Halle.
Wernigerode, em pleno século

XXI, consegue-nos transmitir um
verdadeiro ambiente do que era uma estação
no tempo da tracção a vapor. Diversas
máquinas acesas, fumos, apitos e o
inconfundível cheiro a carvão quase nos
fizeram esquecer que tínhamos de apanhar
o comboio das 8h 40 m. para Brocken, que
já "resfolegava", aguardando o sinal de
partida.

Passado a estação de Drei Annen
Hohne, onde tem início o ramal de 19
quilómetros para Brocken, a linha curva
ligeiramente para a direita (em frente segue
para Nordhausen) e a nossa potente
locomotiva de rodado 1.5.1 inicia com todo
o vigor a acentuada subida que só terminará
em Brocken<2>.

No regresso de Brocken parámos
no entroncamento de Drei Annen Hohne
onde, além de passarem um grande número
de comboios, todos com locomotivas a
vapor, (em três horas passaram 15), houve
hipótese de observar as manobras para
inversão, as trocas de máquinas entre
comboios, as tomas de água e constatarmos
a simpatia e educação do pessoal desta
empresa privada que sabe receber quem
gosta do seu instrumento de trabalho,
situação que é apanágio em toda a Europa.

Tirámos imensas fotografias,
algumas com a colaboração dos próprios
ferroviários, pois eles conhecem quem está
ali por bem, ao contrário do que acontece
no nosso país à "beira-mar plantado" onde
os amigos dos caminhos de ferro são
perseguidos como se de marginais se
tratassem. E tudo uma questão de formação,
aliada a uma necessidade de esconder o que
está à vista de todos.

O almoço decorreu num intervalo
de comboios mas, como o simpático
restaurante se situava em plena estação com
vista privilegiada para as linhas, nada foi
perdido. Com bastante pena nossa
regressámos a Wernigerode e à realidade
actual dos caminhos de ferro.

Chegámos a Munique no outro dia
de manhã. Viajámos, mais uma vez num
"NachtZug" este batizado com o nome de
"Pluto", cuja composição era formada por
material TALGO, que nos proporcionou
uma viagem cómoda e agradável.

A nossa ida a Munique tinha como
objectivo além de revermos uma das mais
belas cidades da Alemanha, revisitannos o
Museu da Ciência e Tecnologia.

Embora, neste museu, a parte
ferroviária não seja de grande relevância
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Harzbahn. Depósito de Wernigerode em 29 de Julho de 2005.

ele tem, no entanto, outros motivos que
fazem dele um dos mais importantes da
Alemanha. E como não só de comboios vive
o homem, percorremos com grande
entusiasmo as diferentes secções, onde o
destaque vai para a parte dedicada à
exploração mineira. A descida a uma mina,
o acompanhamento de toda a evolução da
extracção do minério, os diversos dioramas
em tamanho natural, os barulhos, os cheiros,
fez-nos sentir, realmente, num ambiente
diferente.

A viagem pela Alemanha estava
no seu fim e partimos da capital da Baviera,
às primeiras horas da manhã com destino
a Innsbruck, na Áustria. O percurso
escolhido foi a linha de via larga que
atravessa os Alpes e, por isso, toda a viagem
decorreu num ambiente de montanha onde
os túneis e as pontes foram uma constante.
Esta linha serve centros de desportos de
Inverno tais como Garmisch e Mittenwald
o que lhe confere, na época própria, um
significativo movimento.

Chegámos a Jenbach após uma
curta viagem desde Innsbruck. Aquela
estação situada em pleno Tirol, já

sobejamente nossa conhecida é um ponto
obrigatório de paragem para quem quer
viajar no simpático Zillertalbahn, o
comboio do Zillertal. Era isso que nos
propusemos fazer, mais uma vez(3). Este
trajecto, explorado turisticamente por
locomotivas a vapor e em serviço normal
por automotoras, tem um êxito estrondoso
e revela, uma vez mais, a visão acertada
dos proprietários da linha.

A nossa viagem progrediu em
território austríaco passando por Salzburg
e terminando em Viena. Nesta maravilhosa
cidade estava programado visitar o museu
do carro eléctrico o que infelizmente não
se concretizou em virtude do mesmo estar
provisoriamente encerrado. Mas o espírito
da viagem continuava fiel ao seu programa
e aos seus objectivos e onde o comboio
esteve sempre presente.

Foi nesta perspectiva que saímos
no dia seguinte de St. Polten, cidade onde
pernoitámos, logo pela manhã, bem
instalados no Inter-City n°. 690 para um
circuito ferroviário à Áustria. Passámos
mais uma vez por Salzburg e esta primeira
fase da nossa viagem terminou em Villach,

onde mal houve tempo para uma ligeira
refeição e após a qual iniciámos a viagem
de regresso. O percurso entre esta cidade e
Viena é surpreendente, passando em locais
de bastante interesse, tais como Klagenfurt
e Unzmarkt estação onde tem início um
percurso de via estreita, de 65 Kms. e onde
circulam também locomotivas a vapor.
Depois da importante estação de Bruck an
der Mur, entrámos na zona do Semmering,
um percurso de cerca de 40 Kms., onde
existem 15 túneis que totalizam 5,5 Kms.,
e 16 viadutos. Numa estação onde não
efectuámos paragem (passou-nos o nome)
existe mesmo um pequeno museu onde
estão preservados veículos ferroviários que
prestaram serviço neste acidentado
percurso. Foi um dia longo e uma viagem
de cerca de 900 Kms, mas que valeu a pena.

Acordámos já no país dos relógios,
do chocolate e dos comboios. O EN-Euro
Night Train "Wiener Walzer" (Valsa
Vienense) que nos havia transportado desde
Viena deixou-nos às primeiras horas da
manhã na imponente estação de Zurique,
cujo edifício de estilo clássico foi construído
no ano de 1871.
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Publicidade ao Caminho de Ferro - Museu Blonay-Chamby.

O objectivo da nossa vinda à Suiça era tomar, mais uma
vez, contacto com a realidade turístico ferroviária deste país, onde
o caminho de ferro ocupa um lugar de destaque na sociedade.

O circuito escolhido para o primeiro dia, teve início em
Landquart e terminou em Chur via Davos. Trata-se de um percurso
em via estreita, explorado pelos Caminhos de Ferro Réticos (RhB-
Rhaetische Bahn). Muito do material circulante desta empresa, já
conta alguns anos de serviço, mas graças a uma impecável
manutenção consegue proporcionar-nos um ambiente confortável
ao mesmo tempo que nostálgico, o ideal para este tipo de

exploração que reúne as vertentes social e turística.
O segundo dia na Suiça estava reservado para uma viagem

entre Luzern junto ao lago do mesmo nome, onde se situa o Museu
dos Transportes, e Montreux nas margens do lago de Léman. 0
troço até Interlaken é o único de via métrica explorado pela SBB
(Caminhos de Ferro Suíços) e em alguns troços, devido às
pendentes existentes, circula-se com o auxílio de cremalheira. É
um percurso de 74 km que decorre sempre em cenário de montanha
e que é conhecida como a linha do Briinig. Este é o ponto mais
elevado de todo o percurso.

O material circulante é muito semelhante ao dos
Caminhos de Ferro Réticos e tal como este, de fabrico suíço e da
mesma época. As composições andam completamente lotadas visto
ser, devido à sua beleza, um dos percursos preferidos pelos turistas
que visitam a Suiça.

A partir de Interlaken um comboio de bitola europeia da
empresa BLS (Bern Lotschberg Simplon), levou-nos, por entre
lagos e montanhas até Zweisimmen. A composição era formada
por uma locomotiva da série RE 425, construídas a partir de 1964
e as carruagens bem ao estilo helvético, mas lindamente
conservadas, formavam uma composição bem harmoniosa.

Em Zweisimmen tem início outra linha de bitola métrica,
com um total de 62 kms que é explorada pela empresa MOB
(Montreux Oberland Bernois). A composição é mais moderna que
as anteriores mas mantêm ainda o estilo bem suíço de janelas
amplas e que se podem abrir. Cruzámos ao longo do percurso
com diversas composições vocacionadas para turismo em que a
zona reservada à primeira classe tem uma parte elevada para
melhor apreciação da paisagem. São os "GoldenPass Panoramic".
Neste mesmo percurso circula também um outro comboio turístico
o "GoldenPass Classic" formado por carruagens Belle Époque
(da Wagons-Lits) de primeira e segunda classes e ainda uma
carruagem destinada à prova dos vinhos da região, tudo dentro do
espirito do comboio Oriente-Expresso.

Antes de chegarmos a Montreux passámos ainda na
pequena estação de Chamby onde tem inicio uma linha
museológica de 3 kms. que dá acesso ao interessante Musée
Blonay-Chamby e por onde circula diverso material eléctrico
preservado além de locomotivas a vapor. A nossa viagem turística
desse dia terminou em Montreux.

Para fechar o nosso período de férias escolhemos a linha
do S. Gotardo. Não sendo este um percurso turístico por excelência
é no entanto um clássico dos caminhos de ferro no mundo. É uma
linha internacional que liga a Suiça a Itália através dos Alpes o
que, à partida, lhe confere um trajecto bem difícil, cheio de túneis
e viadutos. A totalidade do troço, entre Arth-Goldau e Chiasso
abriu à exploração no dia 1 Junho 1882, data em que ficou também
operativo o maior túnel do percurso o São Gotardo, com os seus
15 Kms de comprimento e entre as estações de Goschenen e Airolo.

Com a construção do novo túnel que terá um comprimento
de 57 Kms e que entrará ao serviço, segundo as previsões, no ano
de 2010, a antiga linha do São Gotardo fará parte da história.
Vale a pena conhecê-la enquanto é tempo.

Tinham passado já 18 dias de encantamento, de "papinho
cheio" de museologia, de comboios turísticos e de
cultura...ferroviária. Estava na altura de regressar à nossa dura
realidade.

Esperava-nos em Irun o desolador Sud-Expresso, o nosso
internacional espelho nacional. Foi a pensar em tudo o que vimos
e que sentimos que cada um de nós desembarcou nas suas
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Composição "GOLDENPASS CLASSIC" na estação de Montreux em 05 de Agosto de 2005.

respectivas estações de destino:
Entroncamento e Sf Apolónia. Na cidade
dos comboios o aberrante aspecto da área
museológica fez-nos pensar na triste sina
que é ser amante dos comboios e da história
ferroviária no nosso país e na alegria
daqueles que o são além fronteiras.

Portugal é um país culturalmente
deficiente, por isso totalmente fora da
realidade europeia.

Os museus são pouco
frequentados e as dificuldades financeiras
com que alguns se debatem, para poderem
sobreviver, são um exemplo bem evidente
do esquecimento a que a cultura é votada.

O Museu Nacional Ferroviário
não foge à regra e mesmo antes de ter visto
a luz do dia já padece de todos estes males,
acrescidos de uma falta de vontade
política, e não só, para a sua
concretização.

A juntar a tudo isto, o boicote
surdo de quem é proprietário do material
circulante, diga-se museológica, que, no
desespero de perder protagonismo, não

abre mão deste acervo, que afinal é de
todos. Mas as dificuldades não ficam por
aqui. Sempre que mudam as cores dos
nossos governantes o processo é visto,
revisto e até refeito e, depois de todas estas
operações, fica no fundo da gaveta de
alguém que manda, à espera de uma
oportunidade estratégica.

Neste momento e ao fim de um
sem número de vezes o Museu Nacional
Ferroviário está, novamente, em suspensão
não obstante os progressos alcançados,
pela autarquia do Entroncamento, que
culminaram na criação da Fundação
Museu Nacional Ferroviário, com o aval
da Presidência da República. Estavam,
pois, criadas as condições para ser
nomeado o respectivo Director, elemento
fundamental para dar início a todo o
processo já que, tanto quanto se sabe, há
verbas disponíveis para as primeiras
intervenções. Uma vez mais o processo
ficou "esquecido", agora por
recomendação de alguém que nunca
desejou este Museu e muito menos que o
mesmo se construa no Entroncamento. Uma

obra que se deseja nacional, como é o
Museu Nacional Ferroviário, nunca, na tal
Europa que visitámos, seria confrontada
com este tipo de situações. Politiquices,
compadrios e vinganças, nunca serviram
para construir nada e muito menos Museus
que são espaços de convívio, de amizade,
de cultura; em suma são espaços para
pessoas bem formadas.

Esta é a nossa realidade...e é
muito benéfico, quando é possível,
contactar com museologia, comboios
turísticos e cultura ferroviária noutras
paragens. •

NOTAS

(1) Comboio nocturno de qualidade.
(2) Para mais pormenores sobre este percurso, consultar
O Foguete n° 2, na página 49.
(3) Uma descrição desta viagem foi publicada n'O
Foguete n" 2, página 50.
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UMA BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA

Texto de Manuel Margarido Tão

1. Introdução
Característica incontornável e

intrínseca ao próprio transporte ferroviário
tem sido, desde os seus primórdios e até
hoje, o reboque de veículos circulando sobre
carris. E a tracção, concentrada ou
distribuída, implicou, desde sempre, a
utilização de um dispositivo mecânico
próprio, capaz de garantir a união
temporária dos diversos veículos em viagem
ou manobras, enquanto agrupados em
composições diversas. Esse dispositivo
mecânico designar-se-ia por atrelagem ou
engate, e ao longo da História do caminho
de ferro experimentaria um conjunto de
mutações sensíveis e desiguais,
condicionadas por factores múltiplos, os
quais nos propomos sucintamente observar.

2. Os primórdios do caminho de ferro
Quando nas minas de carvão de

Inglaterra e do País de Gales, em pleno
século XVIII, já se fraccionavam vagonetas
de madeira com recurso a muares,
transitando, por vezes, sobre placas de
madeira, ou mesmo arcaicos carris de ferro
fundido, desde logo ficariam patente as
vantagens de agrupar veículos em
composição. O papel dos "carris" era duplo,
no sentido de evitar que as vagonetas se
atolassem nos lamacentos terrenos das
áreas mineiras, e, simultaneamente,
conferir-lhes um melhor rolamento,
aumentando de forma significativa, a
capacidade de carga. E desde logo, tornar-
se-ia evidente o facto de que o trânsito sobre
carris, facultando uma resistência ao
rolamento muito mais reduzida do que no
caso dos veículos não-guiados, permitia
agrupar vagonetas em composição, com o
ganho imediato de eficiência no transporte.
Mesmo havendo que reforçar a fracção, por
intermédio do aumento do número de
muares empregues, reduzia-se

significativamente a quantidade de viagens
para a mesma carga acumulada de mineral
transportado. A substituição da tracção
animal operada pela introdução gradual nas
minas da máquina a vapor fixa, de James
Watt e Thomas Newcomen, limitar-se-ia a
confirmar o sucesso tecnológico de uma
prática de formação de composições,
permitindo mesmo que as últimas
crescessem em dimensão e tonelagem.

Mas como é que seriam atreladas
as vagonetas das primitivas minas de
carvão onde, no início do séc.XIX, nasceu
o caminho de ferro moderno que hoje
conhecemos? Muito certamente, as
atrelagens de umas vagonetas para as outras
faziam apelo à tecnologia mais simples que
era conhecida e empregue nas carruagens
e diligências da época. Existiam
basicamente dois dispositivos utilizados
para atrelar uma vagoneta à outra. O
primeiro dispositivo (quiçá mais arcaico),
consistia apenas numa barra metálica
espalmada e furada nos extremos,
geralmente em ferro fundido, que era presa
através de dois pinos do mesmo material a
cada um dos veículos a atrelar. Obviamente,
ambos os veículos deveriam possuir no seu
chassis de madeira, um buraco central, no
qual verticalmente fosse aposta a barra
metálica, assim como o pino, a fim de a
prender e constituir assim um ponto de
apoio ao esforço de tracção, minimamente
solidário. O segundo dispositivo que se
popularizou nas minas de carvão,
particularmente na Grã-Bretanha, era
aquilo que vulgarmente se conhecia como
a "união de três elos". Na "união de três
elos", as vagonetas possuíam em cada
extremo um gancho metálico. E esses
ganchos metálicos opostos eram unidos
entre si por uma corrente de três elementos,
primeiro em ferro fundido, e pouco tempo
mais tarde em bronze ou aço. A união assim

conseguida era relativamente segura, mas
tinha como inconveniente obvio, o facto da
distância entre veículos atrelados não se
manter constante ao longo da viagem.
Numa aplicação máxima do esforço de
tracção, a corrente de três elos mantinha-
se completamente tensa, e o afastamento
entre as vagonetas atingia o seu ponto mais
elevado. Na frenagem, as vagonetas
mantinham-se atreladas, mas embatiam
umas nas outras, o mesmo sucedendo no
arranque. Além disso, existiam situações
em que a corrente de três elos tendia a saltar
de um dos ganchos de amarração.

O primeiro aperfeiçoamento
introduzido no sistema de atrelagem de
"três elos", consistiria em duas vertentes
técnicas distintas, mas complementares.
Em primeiro lugar, a união foi fixada
permanentemente na parte inferior de um
dos ganchos de engate, em cada extremo
das vagonetas. Assim, cada vagoneta
possuía sempre, nos seus extremos, uma
corrente de três elos, que, sendo utilizada,
dispensava o emprego da do veículo
seguinte, a qual permanecia resguardada
num apoio particularmente concebido para
esse fim. Em segundo lugar, para melhorar
a estabilidade dos veículos num caso de
arranque e frenagem - situações nas quais
estes colidiam entre si - prolongaram-se
as longarinas de madeira nos extremos,
dotando os últimos de material acolchoado,
empregue nos estofos da época, revestindo-
os a couro. Estava inventado aquilo que
ficaria conhecido como os "tampões de
choque".

Tanto a atrelagem por intermédio
de barra de fracção, como através da ligação
de três elos, seriam transpostas
directamente para o caminho de ferro
moderno, com a emergência da locomotiva
a vapor, pelo génio inventivo de Richard
Trevithick, em 1804. Mas poder-se-á dizer
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que foi graças à influência de George e
Robert Stephenson, que a "união de três
elos", conjugada com tampões de choque,
se popularizou, a ponto de, ainda hoje se
assumir como a mais utilizada nas redes
ferroviárias do Velho Continente.

3. A evolução da atrelagem ferroviária
convencional na Europa, até aos nossos
dias

O Liverpool & Manchester
Railway, aberto ao tráfego em 1830, e onde
desempenhou um papel fulcral a directoria
técnica dos Stephenson, terá sido, talvez, a
montra-modelo através da qual todos os
grandes sistemas ferroviários Europeus se
idealizaram e constituíram. O caminho de
ferro de St.Etienne a Andrézieux (1829),
primeiro de França e da Europa
Continental, contaria, desde cedo, com uma
indisfarçável influência dos Stephenson,
uma vez que o próprio Marc Séguin, se
baseou em locomotivas compradas em
segunda mão aos construtores Britânicos
de Newcastle, para depois as aperfeiçoar,
inclusivamente inventando a caldeira
tubular, a qual passaria a equipar todas as
suas máquinas, saídas dos "ateliers" de
Perrache, em Lyon, ao longo dos primeiros
anos da década de 30, do séc.XIX. Também
as primeiras linhas na Baviera (Nurnberg-
Furth) e na Bélgica (Bruxelles-Malines),
abertas ao tráfego em 1835, contaram com
o envolvimento directo dos Stephenson, e,
naturalmente, de todo o tipo de padrões
tecnológicos em voga no Liverpool &
Manchester Railway - os quais de resto
vinham sendo adoptados um pouco por
todas as linhas Britânicas, mesmo aquelas
que de tudo se diferenciavam, com as suas
bitolas estranhas, como as da companhia
do Great Western, que adoptaria a "Brunel
Gauge", de 7ftOV4in.

Em cada nova via férrea que ia
aparecendo através da Europa, os sistemas
de atrelagem replicavam aquilo que de
melhor havia em Inglaterra, tomando como
suas as práticas do Liverpool & Manchester
Railway. Os tampões de choque
eventualmente evoluiriam, no sentido de
verem as suas cabeças de impacto tornar-
se, primeiro de madeira dura, e mais tarde
metálicas, com um dispositivo de
compensação do choque mecânico, através
de molas de amortecimento internas a um
"canhão" fixado ao cabeçote. No choque, o
tampões laterais comportavam-se como
êmbolos, voltando à posição original,
passada a pressão exercida. A "união de três

elos" era generalizada a praticamente todo
o material circulante de grande linha.

No ano de 1844, tem lugar
igualmente em Inglaterra, uma inovação
técnica determinante na modificação
definitiva da "união de três elos", passando
a mesma a adquirir, a partir de então, a
forma que conhecemos nos nossos dias, um
pouco por todo o Continente Europeu.
Aparece o freio de vácuo, modificando
substancialmente as condições que até
então determinavam a marcha e a formação
das composições. Até 1844, os comboios
não tinham qualquer tipo de frenagem
contínua. A frenagem necessária para a
imobilização das composições era exercida
pela locomotiva, assim como por um
conjunto restrito de vagões auxiliares,
munidos de freio mecânico, manejado por
agentes obedecendo a ordens dos
maquinistas, através de sinais sonoros
convencionais, dados com o apito a vapor.
Com o freio de vácuo, aumentaria
significativamente a capacidade de
frenagem da composição como um todo, e
assim foi sendo eliminado gradualmente,
parte importante do efeito de choque entre
veículos atrelados, transmitido aos tampões
pela "união de três elos". A própria "união
de três elos" ia transformar-se, de molde
ao seu elemento central deixar de ser um
elo, e passar antes a assumir a forma de
um parafuso, dotado de um pino-alavanca,
central e prependicular ao mesmo, a fim
de permitir o seu manejo. Estava criado o
"tensor de engate", que, com alguns
aperfeiçoamentos, tem prevalecido até hoje,
como elemento basilar da atrelagem
tradicional Europeia, disseminada por
todas as grandes redes ferroviárias do
"Velho Continente". Em carruagens de
longo curso; em vagões de mercadorias; em
locomotivas de todo o tipo; até mesmo na
união de modenas "cabeças motoras" de
unidades TGV à sua composição
indeformável, apta a circular, de uma forma
rotineira a 300 Km/h, a "atrelagem manual
Europeia" é visível por quase toda a Europa
e alguns outros países limítrofes - sempre
acompanhada de tampões de choque, de
compensação hidráulica. Modernamente,
o freio associado à atrelagem de "tensor-e-
tampões-de-choque" é praticamente o de ar
comprimido, introduzido de forma pioneira
por Westinghouse, em 1869. Mas a
estrutura da atrelagem na Europa não se
modificaria, com o abandono gradual da
frenagem a vácuo.

Certas redes ferroviárias extra-
Europeias também fazem uso extensivo da

Atrelagens correntes Europeias, de "tensor"
e "tampões".

atrelagem de "tensor-e-tampões-de-
choque", denotando uma indisfarçável
influência Britânica, particularmente
naqueles casos em que o padrão de bitola
escolhido como "nacional" se firmou no
"standara"' de 4ft872in (1435mm) ou,
eventualmente, em bitolas ainda mais
largas. É interessante verificar-se como
redes ferroviárias Sul-Americanas do
Uruguay e da Argentina Província de Entre-
Ríos (Rede Urquiza), ambas de bitola
"standard" de 1435mm, e possuindo ao
longo de décadas material motor de
construção Britânica, se manteriam fiéis à
atrelagem manual Europeia, o mesmo se
passando com a Rede Roca (de 1674mm),
que irradia de Buenos Aires para Bahia
Blanca e Patagónia. Os caminhos de ferro
da União Indiana, do Paquistão e do
Bengala Desh, nas suas linhas principais
de 1674mm, herdadas da era Imperial
Britânica, ainda hoje mantêm a atrelagem
manual Europeia, embora os Indian
Railways tenham algum material circulante
dotado de engate automático misto,
incorporando o tensor manual, e não
dispensando o emprego de tampões de
choque laterais. Também o Egipto, com a
sua rede de bitola "standard", assim como
os países do Maghreb, fazem uso extensivo
da atrelagem manual Europeia.

4. A América do Norte - uma evolução
tecnológica diferente

Os primeiros caminhos de ferro
surgiram na América do Norte de forma
tão pioneira quanto na Europa Continental.
Logo entre 1825 e 1835 estabelecer-se-iam
as primeiras ferrovias da jovem nação que
eram então os Estados Unidos, com um
contributo inicial de "know-how" Britânico.
Mas por um motivo aparentemente
desconhecido, o sistema de atrelagem que
mais se popularizaria na América do Norte,
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Reprodução dos desenhos originais da atrelagem de "grifo"
Americana, propostos por Eli Janey.

Atrelagens correntes AAR, de tipo Americano.

acabaria por ser a arcaica barra de tracção fixada em cada um dos
seus extremos aos vagões, por intermédio de pinos amovíveis.
Esta prática manter-se-ia ao longo dos anos, com as atrelagens
posicionadas em cada vagão ou carruagem a evoluírem para uma
espécie de "tulipa", possuindo uma lingueta metálica furada, a
qual penetrando na de um vagão contiguo, constituiria a atrelagem
propriamente dita, uma vez fixada através de um só pino.

A "tulipa" e barra de atrelagem tornar-se-iam comuns
nas linhas de caminho de ferro Americanas, a ponto de se chegar
a ultrapassar a primeira metade do séc.XIX, e assistir-se à
disseminação por aquela que era já a maior rede ferroviária do
mundo, interna a um só estado, de um sistema de atrelagem
obsoleto e arcaico, comparativamente à prática Europeia.
Contrariamente ao material circulante Europeu, o Americano
quase nunca se encontrava munido de "tampões de choque". E as
operações de atrelagem eram, para além duma tarefa dura, algo
de extremamente arriscado e perigoso. Uma distracção mínima
numa manobra, frequentemente custava a vida do agente
encarregue da formação de composições. Outras vezes, os
capatazes ficavam estropiados, ao tentar introduzir a barra de
atrelagem de uma das "tulipas" na do vagão homólogo. Um
falhanço numa banal operação de atrelagem poderia implicar o
esmagamento de uma mão.

Atento ao problema que constituía o arcaico sistema de
atrelagem Norte-Americano, um antigo oficial Sulista
desmobilizado após o final da Guerra de Sucessão, de nome Eli
Janney, proporia uma solução técnica eficaz e alternativa ao
tradicional sistema de atrelagem empregue nas ferrovias
Americanas. Nos seus tempos livres, durante os intervalos do
almoço, Eli Janney passava o tempo observando a formação de
composições nos feixes de linhas da sua cidade de Alexandria
(Virgínia). E depois de assistir a diversos acidentes envolvendo
agentes ferroviários, imaginou que a "tulipa" e o "pino", poderiam
ser substituídos por uma espécie de um "tampão central", o qual
simultaneamente amortecesse o choque entre vagões, e
desencadeasse a acção de atrelagem, através de um grifo mecânico,
como se duma espécie de "mandíbula móvel" se tratasse. A acção
de desatrelagem teria lugar tão somente através da abertura desse
grifo, por intermédio de uma alavanca ou corrente de
desencravamento, de um pino de segurança, operada pelo capataz
de manobras, numa situação de composição imobilizada.

Idealizados os primeiros protótipos, Janney patentearia
o seu invento no ano de 1873, o qual ficaria registado sob o número
US 138405. Pela mesma altura as companhias ferroviárias
começaram a despertar um grande interesse na invenção de Janney,
na medida em que a nova atrelagem, para além de ser bastante
mais eficiente do que o arcaico sistema de "tulipa", adaptava-se
particularmente bem ao novo sistema de frenagem de ar
comprimido, patenteado em 1869 por George Westinghouse, de
New York. Além disso, os acidentes de trabalho envolvendo agentes
ferroviários nas operações de atrelagem representavam uns
impressionantes 38% do total, entre os anos de 1877 e 1887, no
conjunto de todas as ferrovias dos Estados Unidos.

Mas, ao mesmo tempo que iam surgindo uma série de
sucedâneos algo semelhantes à invenção de Eli Janney, tanto os
fabricantes de material circulante como as companhias ferroviárias
Norte-Americanas começariam a contestar a validade dos direitos,
garantidos pela patente original. Eventualmente, a Master Car
Builders Association (Associação de Construtores de Material
Circulante), acabaria por levar a melhor, com a aprovação de um
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"limited waiver" do "design" original de
Janney, em 1888. Pouco tempo depois, em
1893, o Congresso Norte-Americano
aprovaria o "Safety Appliance Act",
obrigando todas as companhias ferroviárias
públicas operando no território da União,
a adoptarem a atrelagem semi-automática
de grifo, derivada do "design" original de
Janney. O impacto da generalização da
nova atrelagem nos Estados Unidos foi
notável, no domínio da segurança dos
agentes ferroviários. Em 1892, haviam-se
registado cerca de 11000 acidentes nas
operações de atrelagem. Dez anos mais
tarde, esse número tinha sido reduzido para
apenas 2000! E a eficiência das operações
ferroviárias, com um melhor
aproveitamento do esforço de tracção do
que nas redes do "Velho Continente", era
já uma evidência, naquele que pouco após
o dealbar do séc.XX, se assumiria como o
maior sistema nacional do mundo, com
mais de 420.000 Km em serviço. Com o
freio "Westinghouse", de ar comprimido -
desconhecido ainda na Europa - e as
atrelagens de grifo, os caminhos de ferro
Norte-Americanos puderam desde muito
cedo explorar composições com cargas
brutas rebocadas incomparavelmente
superiores às das redes Europeias.

5. A difusão da atrelagem Americana à
escala mundial

As atrelagens de grifo
directamente derivadas da invenção de Eli
Janney rapidamente se expandiriam às
redes ferroviárias vizinhas do Canadá e do
México, com as quais, de resto, o vasto
sistema ferroviário Norte-Americano
possui numerosas conexões, podendo
mesmo dizer-se que estes dois países
formam, juntamente com os Estados
Unidos, um dos maiores macro-sistemas à
escala planetária, empregando a bitola
"standard' de 1435mm. Mas mesmo redes
ferroviárias de países longínquos passariam
gradualmente a converter os seus sistemas
de atrelagem ao padrão tecnológico que
triunfou no "Novo Mundo", reflexo
inequívoco do poder que viria a assumir a
indústria de material circulante Norte-
Americana, designadamente como
exportadora de locomotivas, carruagens e
vagões para os cinco continentes do planeta.
É de salientar o facto de que alguns países
onde a introdução do caminho de ferro se
revelou extremamente tardia - como o caso
da China - verificar-se-ia, desde logo, a
adopção de atrelagem Americana,
conjuntamente com frenagem a ar

comprimido Westinghouse. As vias férreas
pioneiras da China, como Shangai-
Nanking (1898), ou o Kanton-Kowloon
Railway (1906), ambos de capital Britânico
e estabelecidos em bitola "standard" de
1435mm, adoptariam desde o início das
suas operações, a atrelagem "de grifo",
contando no seu parque motor inicial
algumas locomotivas Americanas, e mesmo
outras - a maioria - de fabrico Inglês e
Escocês, que deixariam na condição de
obsolescência, algumas das suas congéneres
operando nas ferrovias principais do núcleo
central do Império... o Chemin de Fer
Peking-Hankow (Wuhan), de capitais
Franco-Belgas, completar-se-ia em 1905,
igualmente em bitola de 1435mm. E apesar
de possuir um material circulante
tipicamente Francês (incluindo "Ten-
Wheelers Compound" De Glehn/Du
Bousquet, semelhantes às máquinas da
"Compagnie du Nord" (e quase idênticas
às 260 da CP) ou as peculiares "Du
Bousquet-Articulées", similares às da
"Ceinture" e do "Great Southern of
Spain"), todo ele era equipado de engate
Americano e freio de ar comprimido.
Apenas aquela "intrusão" de bitola larga
Russa (1524mm) do Caminho de Ferro do
Leste Chinês na Manchúria, que durou até
aos anos 30 do séc.XX, constituía o único
reduto onde se podia ver material circulante
munido de tensores de engate e "tampões"
à Europeia.

Um episódio histórico de
importância capital terá contribuído
decisivamente para a difusão da atrelagem
Americana em múltiplas redes ferroviárias
do planeta. Tratou-se da adopção da
atrelagem Americana pelos Caminhos de
Ferro Nipónicos, cuja operação de
conversão final, envolvendo milhares de

veículos, realizar-se-ia em apenas... um
dia, com uma precisão e capacidade
organizativa própria de um sistema militar.
E efectivamente, a constituição da rede
ferroviária Japonesa foi, após introdução
tardia da "viação acelerada" (1872) no
Arquipélago, directamente supervisionada
pelo "Mikado" através do Estado-Maior do
Exército Imperial. Em 1919, quando o
Governo Imperial decidiu a introdução do
freio de ar comprimido, optando também
pela adopção da atrelagem Americana, já
existiam milhares de quilómetros de rede
em bitola de 3ft6in (1067mm), onde
circulava um sem-número de veículos,
munidos de dois "tampões" laterais e tensor
de engate de tipo Europeu. O material de
passageiros estava equipado de freio de
vácuo. Mas o de mercadorias não possuía
qualquer sistema de frenagem contínua.
Assim, após longos preparativos de
natureza logística, o tráfego ferroviário
seria suspenso no dia 17 de Julho de 1926
(20 de Julho para a ilha de Kyushu), e no
dia seguinte, todo o material circulante
deixava de possuir "tampões",
encontrando-se munido de atrelagem de
grifo. Contabilizar-se-iam não menos de
41661 vagões de mercadorias afectados pela
operação, que se perfez em apenas 24 horas.
Quanto à introdução do freio
"Westinghouse", seria preciso esperar ainda
pelos anos de 1930 e 1931, para que,
respectivamente, todo o parque de
mercadorias e passageiros se encontrasse
completamente equipado.

É particularmente relevante
verificar-se que após a bem-sucedida
migração da atrelagem de tensor para a de
grifo nos caminhos de ferro Nipónicos,
processar-se-ia, a nível mundial, uma
catadupa de conversões dos sistemas de

Atrelagem "Buckeye" Britânica.
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atrelagem manual em muitas redes -
sobretudo aqueles existentes em ferrovias
de bitola 1067mm, métrica ou mesmo sub-
métrica, onde nem sequer havia "tensores
de engate", prevalecendo muitas vezes a
velha "tulipa" com pino e "barra de
tracção". Os caminhos de ferro do Brasil
como a Estrada de Ferro de Vitoria a Minas
ou a Estrada de Ferro Leopoldina,
começaria a abandonar a "tulipa" nos anos
40 do séc.XX, o mesmo acontecendo nas
redes ferroviárias de 3f6in da África
Austral. Logo nos anos 20 do séc. XX,
certos sistemas Australianos de bitola
"standard", como o de New South Wales,
começaram a equipar parte do seu material
circulante com um derivado da atrelagem
Americana, possuindo a faculdade de poder
rebater lateralmente, deixando a descoberto
o gancho de amarração de um tensor de
engate convencional, mantendo-se
inalterado o papel dos "tampões" laterais.
A forma encontrada pela Austrália
encontrou justificação lógica, na vontade
de compatibilizar a nova atrelagem com a
tradicional, permitindo, desta forma uma
conversão gradual do material circulante
pré-existente.

No Reino Unido, a influência da
atrelagem de grifo Norte-Americana
processar-se-ia de uma forma
particularmente precoce e peculiar. Sempre
atentos aos desenvolvimentos tecnológicos
operados no outro lado do Atlântico, os
Britânicos desenvolveriam a atrelagem
"Buckeye", compatível com a tradicional,
de tensor. A atrelagem "Buckeye" foi
introduzida, pela primeira vez nas
carruagens-expresso do Great Northern
Railway (a linha principal unindo London
King's Cross a Doncaster e Leeds), no ano
de 1899. E até hoje, o "Buckeye" é
extensivamente empregue no material
circulante de passageiros nas Ilhas
Britânicas, tanto na rede de bitola
"standara"'' da Grã Bretanha, como na de
5ft3in (1600mm) da Irlanda. Basicamente,
o "Buckeye" é uma versão da atrelagem
Americana, mas rebatível verticalmente, de
molde a, numa posição rebaixada, deixar a
descoberto o gancho de fixação de um
tensor de engate convencional, tornando o
veículo perfeitamente compatível com
qualquer outro. Na posição de levantado, o
"Buckeye" apresenta-se como um qualquer
um engate Americano (podendo ou não ser
rebaixados os "tampões de choque"
laterais). A atrelagem entre dois "Buckeye"
levantados faz-se por simples choque de
carruagens. A desatrelagem processa-se

através de uma corrente, a qual puxada,
movimenta uma patilha posicionada na face
inferior do engate, que faz levantar o pino
de segurança, abrindo simultaneamente o
"grifo", como, de resto, qualquer atrelagem
descendente do "design" original de Janney
faria.

6. Um caso particular da atrelagem
automática: o engate SA Soviético

A introdução de atrelagem
automática na rede Russa de bitola
1524mm, remonta ao arranque das políticas
de economia planificada da União
Soviética, iniciadas com o primeiro "Plano
Quinquenal", compreendido entre 1928 e
1932. Nas directrizes desse plano visava-
se, já em plena era Estalinista, dotar a
União de uma considerável indústria
pesada. A URSS havia herdado a já
importante rede ferroviária Tsarista, mas
esta encontrava-se em muito mau estado,
como resultado de sub-investimento e da
violenta guerra civil que se seguiria à
Revolução de 1917. Recuperada em parte
no final dos anos 20 do séc.XX, seria
acometida à rede ferroviária, a tarefa de
constituir o "pivot" sobre o qual se
processaria o grande movimento de

matérias-primas, muitas delas oriundas de
regiões distantes, e destinadas a centros de
transformação, como as cidades industriais
que se constituiriam em torno de Moscovo.
A bacia carbonífera de Donetsk, na
Ucrânia, era considerada particularmente
importante, tanto para a produção de
energia, como para o abastecimento da
indústria. Considerava então o Plano
Quinquenal de 1928, que a atrelagem de
tensor e "tampões" era inadequada para a
formação de composições pesadas de carvão
e minério de ferro. E é nesse contexto que
os engenheiros dos Caminhos de Ferro
Soviéticos desenvolvem rapidamente a
atrelagem SA - uma cópia aperfeiçoada da
atrelagem Americana, possuindo uma guia
mais eficiente, e um grifo interno, com uma
alavanca de comando de desatrelagem em
tudo idêntica à empregue nos aparelhos da
família "Janney". A introdução da
atrelagem SA levaria a um gradual
abandono dos "tampões" de choque na
URSS, desaparecendo estes definitivamente
nos anos 60 do séc.XX. Para além das
repúblicas constituintes da antiga URSS, a
atrelagem SA foi adoptada pelos Caminhos
de Ferro da Mongólia e (parcialmente) da
Finlândia (ambas as redes possuindo bitola

Atrelagem Sovética SA
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de 1524mm). Pontualmente, o
"Malmbanan" da LKAB, que explora
comboios de minério de ferro na linha
Kiruna-Narvik (Suécia e Noruega), utiliza
a atrelagem SA nas suas locomotivas
eléctricas articuladas e nas tremonhas que
formam as suas pesadas composições, de
carga bruta rebocada superior às 3300
toneladas.

A atrelagem SA de tipo Soviético
não é compatível com as dos restantes
caminhos de ferro Europeus. Por esse
motivo, sempre que existe trânsito de
vagões da Rússia para países como a
Alemanha ou França, para além da
mudança de eixos em pontos fronteiriços
como Brest-Litovsk ou Grodno, afigura-se
imprescindível recorrer ao emprego de um
vagão de interposição, possuindo atrelagem
de "tensor" num extremo, e o engate SA
no outro. Quanto às carruagens de
passageiros que frequentemente se
empregam nos serviços Moscovo-Ocidente,
possuem "tampões" de choque e um sistema
que compatibiliza pontualmente um engate
SA com o tensor Europeu, de um modo
parecido ao "Buckeye" Britânico. Nas
viagens de Moscovo para Pequim, o ritual
de passagem nas fronteiras Mongoliano-
Chinesa ou Russo-Chinesa, consiste na
mudança de bogies e de engates, já que não
há compatibilidade entre o SA e o engate
Americano empregue pelos Caminhos de
Ferro Chineses.

7. O contributo de Karl Scharfenberg
Karl Scharfenberg foi um

engenheiro mecânico Alemão, nascido em
Wismar (Mecklemburg) no ano de 1874, e
deve-se ao seu génio inventivo o
aparecimento de aquele que se tornaria o
primeiro grande engate integralmente
automático. Em 1903, Scharfenberg propôs
uma atrelagem de grifo muito curiosa,
consistindo num "tampão" central plano,
no qual simetricamente se posicionavam
dois semicírculos, dos quais um - saliente
- continha um elemento "fêmea"; o outro
semicírculo - interno - continha um trinco
móvel. No topo do dispositivo encontrava-
se uma alavanca de comando da
desatrelagem, processando-se o
acoplamento por choque entre veículos. O
primeiro emprego da atrelagem
"Scharfenberg" começaria a fazer-se de
uma forma tímida, a partir de 1909:
curiosamente, as redes ferroviárias de via
estreita - numerosas na Prússia desse tempo
- foram das primeiras a empregar este tipo
de atrelagem, numa versão puramente

Atrelagem "Scharfenberg" integral.

mecânica. A primeira fábrica de material
circulante a produzir a atrelagem
"Scharfenberg" seria a "Waggofabrik
L.Steinfurt", inicialmente localizada na
cidade Hanseática de Koenigsberg, na
Prússia Oriental (hoje enclave de
Kailiningrado). Em 1921, Scharfenberg
associa-se à L.Steifurt e assim surge em
Berlim a "Scharfenberg-Kupplung AG",
cujo grande cliente seria, pouco tempo
depois (1926), o Berliner S-Bahn, com a
sua extensa rede electrificada por terceiro
carril, e possuindo unidades múltiplas. O
engate "Scharfenberg" adaptou-se-lhes de
uma forma perfeita, na medida em que
permitiria, para além da atrelagem
propriamente dita, o acoplamento das
ligações de freio de ar comprimido, e ainda
das numerosas cablagens eléctricas do
circuito de comando, permitindo a
condução fiável de uma composição de
várias unidades, a partir de uma só cabine,
num dos extremos.

Com o falecimento de Karl
Scharfenberg, em 1938, a produção da
atrelagem "Scharfenberg" passaria a ser
assegurada pelos "ateliers" de Salzgitter
(Salzgitter AG, em 1957), indústria que, por
seu turno seria comprada pela Alsthom. A
atrelagem "Scharfenberg" começaria assim
a produzir-se também para os Caminhos
de Ferro Franceses (SNCF), direccionando-
se sobretudo para o material suburbano,
mas com um notabilíssimo desempenho que
mais tarde lhe seria conferido, no tocante
ao acoplamento dos ramos TGV e Eurostar.
Na Alemanha, a produção da atrelagem
"Scharfenberg" continuaria a fazer-se
entretanto, pelo intermédio da Voith e da
Delner-AG (que concebeu o derivado
"Delner-Scharfenberg", de linhas mais
ortogonais, e com grande emprego nos
sistemas de Metro e de "Eléctricos
Rápidos"). Os Caminhos de Ferro Alemães
(DB) sempre se mantiveram como os mais
fiéis consumidores de atrelagens

"Scharfenberg" em virtualmente todo o tipo
de automotoras, das suburbanas ao ICE3,
capaz de rolar a 330 Km/h, acoplado a outra
unidade gémea, através deste engate,
verdadeiramente automático e integral, por
nele caberem também - contrariamente aos
exemplos Americano e Russo - as ligações
pneumáticas e eléctricas.

8. Europa - Porquê o atraso?
Olhando para as redes ferroviárias

Europeias, dificilmente se poderá negar que
as mesmas se encontram no grupo das mais
dinâmicas do planeta. Então, porque
motivo tem perdurado, ao longo de tantos
anos, a velha atrelagem de "tampões" e
tensor de engate? Dir-se-ia que há uma
incapacidade técnica de os Europeus se
equipararem, nesses parâmetros
tecnológicos, aos caminhos de ferro
Americanos, Russos, Chineses e Japoneses.
Efectivamente, à parte das unidades
múltiplas, automotoras e unidades de "alta
velocidade", os Europeus quase não
empregam as atrelagens automáticas no
mundo ferroviário. Em França,
particularmente, o material circulante
suburbano não-automotor, vinha sendo, em
alguns casos, dotado de atrelagens
automáticas derivadas directamente do
"design" Americano de "Janney", com o
melhor exemplo a ser dado pelos "ramos
reversíveis Nord", os quais operavam em
"Push-Pull", traccionados por potentes
locomotivas "Mikado"-tanque. Estas
máquinas (2-141 TC) da SNCF, foram
desenvolvidas pelo Engenheiro Marc de
Caso, como sendo especialmente
concebidas para a exploração em
"reversibilidade". Estavam dotadas, em
cada extremo, de atrelagens de "grifo" de
tipo "Willison", as quais, sendo rebatíveis,
possuíam, igualmente, um tensor de engate
convencional, para que a locomotiva -
dotada de "tampões"- pudesse ser empregue
com outro tipo de material, facto vulgar no
caminho de ferro da "Grande Ceinture"
Parisiense, onde frequentemente estas
máquinas eram chamadas para o reboque
de composições de mercadorias.

Sob a direcção de Louis Armand,
a UIC (União Internacional dos Caminhos
de Ferro), procuraria através do seu
organismo de Pesquisa e Desenvolvimento
- o ORE (Office de Recherches et d'Essais)
- conceber uma atrelagem automática
Europeia integral, compreendendo, para
além do engate propriamente dito, as
ligações pneumáticas e eléctricas,
necessárias para o funcionamento da
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Atrelagem Europeia "Unicupler"-UIC

Atrelagem Europeia "Willison" - UIC

composição. Na Assembleia Geral da UIC
de 1961, realizada em Paris, foram
apresentados aos delegados, um conjunto
de vagões unificados, munidos de três tipos
de atrelagem automática integral, das quais
se pensava que sairia aquela que se tornaria
o "standard" em toda a Europa. Eram elas
a "Unicupler", a "Willison" (integral), e a
"Boirault-Sambre-et-Meuse". Em certa
medida, todas eram desenvolvimentos
ultra-modernos do "design" Americano,
mas na sua aparência, e mesmo
funcionamento, assemelhavam-se mais à
atrelagem Russa SA, empregue pelos
Caminhos de Ferro da URSS. Esta última
característica não era de todo ocasional, na
medida que os membros da UIC
pertencentes ao Bloco de Leste, exigiram,

Atrelagem Europeia "Boirault" - UIC

através da sua organização própria (a
OSShD), que a futura atrelagem automática
Europeia fosse perfeitamente compatível
com a S A empregue na URSS, pré-requisito
para que as suas redes ferroviárias
apoiassem o programa de adopção da nova
tecnologia. A SNCF, por seu turno,
conduziu diversas experiências com estes
vagões unificados (ainda munidos de
"tampões" de choque, na medida em que
as atrelagens possuíam todas a
possibilidade de engate de recurso com
"tensores" convencionais). Para tal,
modificou o cabeçote de uma das suas
locomotivas eléctricas BB 17000, a qual
serviria de demonstradora nas diversas
experiências levadas a cabo em França.

Esperava-se que, por volta de
1975, todos os vagões e carruagens das
redes Europeias, vissem abolidos os
"tampões" de choque, numa fase em que
apenas existiria atrelagem automática. Mas
efectivamente, as coisas não se passaram
desta forma. A escalada dos custos de dotar
milhares e milhares de veículos de um par
de engates automáticos integrais em cada
extremo, revelar-se-ia algo de muito caro,
manifestando-se grande e inultrapassável,
a inércia evidenciada pelas administrações
ferroviárias nacionais em avançar para tão
ambicioso passo. Depois, em 1973, veio a
"Choque Petrolífero" e a recessão
económica que se lhe seguiu,
particularmente aguda no Mundo
Ocidental. E a atrelagem automática
Europeia foi ficando esquecida, como algo
de "muito bom" e "ideal", para levar à
prática num dia... que não se sabe quando
virá. Eventualmente, a atrelagem
automática Europeia integral, encontrou
popularidade nos anos 70, apenas em dois
sistemas ferroviários, curiosamente (ou
talvez não), em países produtores de
petróleo: o Iraque e o Irão, os quais, com
redes relativamente pequenas em bitola
"'standar-d" de 1435mm adoptariam, de
facto, a nova tecnologia, pagando-a com as
receitas de exportação de crude.

Restará dizer que ao longo destes
anos, tem havido algum uso pontual de
atrelagem Norte-Americana AAR na
Europa, com destaque particular para o
Reino Unido, na nova fase de exploração
dos seus caminhos de ferro que se seguiu à
privatização dos anos 90 do séc.XIX. A
Wisconsin Central Railroad, Inc. assumir-
se-ia como um dos principais operadores
de mercadorias na rede Britânica, sob a
designação de "English, Welsh & Scottish
Railway" (EWS), e não hesitaria em
transpor a prática Americana da atrelagem
automática para as suas composições.
Geralmente, e apoiando-se na exploração
generalizada do "comboio-completo" dos
últimos tempos do "Freight Sector" da
British Rail, a EWS equiparia vagões de
extremo com tampões e atrelagem
convencional, munindo todos os veículos
intermédios de atrelagens Americanas de
tipo AAR (Association of American
Railroads). Também em Portugal se vem
empregando um perfil AAR {Atlas), em
locomotivas Alsthom Diesel-Eléctricas,
introduzidas em 1981, para o movimento
de Fuel-Oil da refinaria de Sines, e mais
tarde re-afectadas ao serviço de carvões e
cinzas entre Sines-Pego-Setúbal (em
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Em cima: Antiga atrelagem de "tulipa"
(África do Sul).

Em baixo: Atrelagem de "cutelo" (Nova
Zelândia).

tremonhas de tipo Americano), contando
com o suplemento de um pequeno grupo
de máquinas eléctricas "Siemens-
Eurosprinter", igualmente dotadas de
engate automático.

9. As nos territórios coloniais e nas vias
estreitas (métricas e sub-métricas)

Nos territórios constituindo
durante muitos anos possessões coloniais
das potências Europeias, fez-se recurso,
incontáveis vezes, aos caminhos de ferro
"económicos". Geralmente, as chamadas
"linhas de penetração", procuravam conter,
o mais possível, os seus custos de
construção, e o emprego de bitolas estreitas
tornava-se regra imperativa, para assim se
obterem menos terraplanagens, raios de
curvatura reduzidos, e conter o
empreendimento dentro de orçamentos
modestos. Nestes caminhos de ferro,
verificar-se-ia a utilização de atrelagens de
"tulipa", de "cutelo", e, em menos grau,

"tampões" e "tensor", ou mesmo, apenas
um "tampão" central e tensor de engate.

Em territórios Britânicos fez-se
emprego extensivo da chamada "bitola
Imperial" ou "bitola do Cabo", de
1067mm. E estes caminhos de ferro (África
do Sul, Rodésia e vizinhos não-Britânicos
do Congo, Angola e Moçambique),
empregavam todos uma atrelagem de
"tulipa", a qual por ser extremamente
ineficiente, começaria a ceder lugar aos
engates de tipo Americano, a partir da
década de 40 do séc.XX. Porém, em outros
quadrantes de África, como na rede dos
East African Railways (EAR), congregando
o Quénia, o Uganda e a Tanzânia, usava-se
a bitola métrica, e a atrelagem mais
difundida era a do "cutelo": uma espécie
de "tampão" central, com uma ranhura,
contendo uma peça móvel, tipo grifo, a
qual, na posição de baixada, permitia uma
união firme com o engate homólogo. Este
mesmo tipo de atrelagem era

extensivamente usado nas vias férreas de
bitola métrica da índia, da Birmânia e da
Malásia, com a Tailândia a abandonar o
sistema em favor do padrão Americano de
engate automático. A Indonésia e a Nova
Zelândia, com as suas linhas de bitola de
1067 mm, também faziam uso da atrelagem
de "cutelo", mas as "vizinhas" redes da
Tasmânia e de Queensland (Austrália),
possuindo exactamente a mesma bitola,
empregavam dois "tampões" de choque e
"tensores" à Europeia (tal como o faziam
os caminhos de ferro Japoneses, antes da
grande transformação de 1926).

Na Europa estabelecer-se-iam
uma série de linhas férreas de bitola sub-
"standard", numa segunda vaga de
constituição das redes ferroviárias, dirigida
a regiões montanhosas e remotas, privadas
de qualquer tipo de transporte mecanizado,
mas onde os grandes sistemas, operados
pelas ferrovias principais, se
desinteressavam em investir. Nas muitas
"vias estreitas" Europeias, empregaram-se
frequentemente os mais díspares sistemas
de atrelagem, embora houvesse - a par com
a popularidade da bitola métrica na Europa
Ocidental - uma certa tendência para o
emprego de um só "tampão" central, e
"tensor" de atrelagem central, posicionado
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num plano inferior ao primeiro. Esta era a
prática mais difundida nos Caminhos de
Ferro Departamentais Franceses. Certas
linhas Francesas de via métrica,
empregaram a atrelagem automática
"Willison", derivada da Americana (caso
dos "Chemins de Fer Departatnentaux du
Tarn"), assim como as redes de bitola
1055mm, que operavam além-
Mediterrâneo, na então-Algéria Francesa.
Já os Alemães, com a suas redes de via
estreita (a maior parte das quais em bitola
de 750mm), denotavam preferência por
uma atrelagem de "tampão" central, com
"tensores" laterais.

Algumas vias férreas Alemãs de
bitola estreita empregaram o engate
"Scharfenberg" na sua versão mais simples,
puramente mecânica (e algumas das
mesmas ainda o fazem, continuando com
a sua exploração a vapor em pleno séc.XXI,
como a linha Kurort-Kipsdorf, nas
proximidades da fronteira com a República
Checa). Algumas das linhas Alemãs de via
estreita também fizeram apelo à atrelagem
de "tulipa", como, por exemplo, a última
secção de bitola 750mm da Deutsches
Bundesbahn, operando na região de
Heilbrõnn, até ao ano de 1971. Os
Austríacos, com as suas vias estreitas de
760mm, desenvolveram uma atrelagem de
tulipa vulgarmente conhecida como engate
de tipo "Bosna", alusivo ao facto de que o
mesmo foi concebido na extensa rede que
outrora ligou, através da Cordilheira
Balcânica, na Bósnia-Herzegovina,
Beograd a Sarajevo e Dubrovnik, no
Adrático. Enfim, os Nórdicos como os
Noruegueses (linhas de 1067mm) e os
Suecos (via de 891mm), fariam uso
extensivo da atrelagem de "cutelo". Um
"mosaico" de atrelagens utilizados nas vias
estreitas Europeias poderia ser observado
em Espanha nos anos 50 do séc.XX, onde
se encontravam operacionais, engates de
praticamente todo o tipo.

10. Epílogo - As atrelagens empregues
em Portugal

Na génese do caminho de ferro em
Portugal (1856), fez-se uso, desde logo, da
atrelagem Europeia de "tampões" e
"tensor" de engate, de tipo Europeu, tanto
nas linhas de bitola "standard" (1435mm)
da "Companhia Peninsular", como das da
sua congénere (igualmente estabelecida em
bitola Europeia), "Caminhos de Ferro ao
Sul do Tejo". A conversão destas linhas para
bitola Ibérica em nada afectaria a prática
das atrelagens utilizadas até então, as quais

acabariam por perdurar até aos nossos dias,
nas linhas de 1668mm que constituem a
rede nacional "fundamental" e
"complementar".

A atrelagem compreendendo dois
"tampões" e a "união de três elos"
apareceria em Portugal tão cedo quanto o
isolado e remoto Caminho de Ferro de São
Domingos, de bitola "Imperial Britânica"
de 1067mm, que começaria por empregar
locomotivas a vapor logo em 1863,
fornecidas pela casa "Manning Wardle" de
Leeds, e se manteria em serviço, entre as
minas e o Pomarão, até ao abandono da
laboração mineira, em 1968.

O ano de 1875 ficou marcado pelo
aparecimento das primeiras linhas de bitola
90 cm, do Porto (Boavista) à Póvoa e das
Pedreiras de S.Gens à Senhora da Hora e
ao forte de Leça da Palmeira e molhe de
Leixões. Terá sido aqui, o aparecimento
provável (salvo alguma linha mineira do
Alentejo), da atrelagem de "tulipa",
empregue numa ferrovia de domínio
público. A atrelagem típica das linhas da
Companhia do Porto à Póvoa e Famalicão
assim se manteriam, até ao início dos anos
30 do séc.XX, quando se iniciou o processo
de conversão para bitola métrica, e
unificação com a Linha de Guimarães, sob
a égide a então recém-criada "Companhia
do Norte de Portugal".

Em 1883 abriria ao tráfego a
primeira secção de bitola métrica do
Caminho de Ferro de Guimarães, de
Lousado a Vizela. E, de novo, introduzir-
se-ia uma atrelagem típica da linha,
consistindo no "tampão" central, com
atrelagem de "cutelo", semelhante à
empregue nos países Nórdicos. Esta
atrelagem manter-se-ia até à unificação das
linhas da Póvoa e de Guimarães nos anos
30 do séc.XX, com o sistema de "tampão"
central (obliterado verticalmente para
permitir uma compatibilidade temporária
com o engate de "cutelo") e "tensor" lateral
a impor-se (possivelmente por forte
influência do Minho e Douro, a quem, de
resto, o Norte de Portugal teve de vender
capital, na sequência dos grandes
dispêndios em que incorreu, com o
prolongamento, em túnel, da Boavista ao
novo término portuense da Trindade).

Os anos de 1887 e 1890 viram
aparecer os primeiros troços de linha da
Companhia Nacional em via métrica (Foz-
Tua a Mirandela e Santa Comba-Dão a
Viseu). E assim apareceria a atrelagem de
"tensor" encimada por um "tampão"
central. E o mesmo sucederia alguns anos

depois (1908), com o Caminho de Ferro do
Vouga. Inspirado directamente nos
"Departamentaux" Franceses (mercê do
capital dominante na empresa da
"Compagnie de Construction et
Explotation dês Chemins de Fer a
1'Etranger"), o Vale do Vouga, de via
métrica, adoptaria um "tampão" de choque
ovalado e obliterado na sua extremidade
inferior, para permitir uma melhor
inscrição do tensor de engate central.

Já a rede do Estado do Minho e
Douro abriria ao tráfego o seu primeiro
troço de via métrica em 1906 (Régua-Vila
Real), no mesmo adoptando a atrelagem de
"tampão" central (obliterado nos lados),
com "tensor" de engate lateral,
particularmente típica das vias férreas
Alemãs.

O Caminho de Ferro Mineiro do
Lena, na sua fase de bitola métrica,
adoptaria, apesar da sua curtíssima
existência, o material mais moderno do seu
tempo. As atrelagens que utilizou
("tampão" central rectangular e "tensor"
central), acabariam por servir de modelo
ao sistema de unificação que a CP
implementaria em todo o seu parque de
bitola métrica, herdado das antigas
companhias, num processo de conversão
gradual que terminaria na primeira metade
da década de 60 do séc.XX.

A primeira fase da introdução do
sistema de electrificação em monofásico 25
kV 50 Hz, das linhas Lisboa-Sinta/
Carregado, trouxe consigo, em 1956/57,
modernas Unidades Triplas Eléctricas,
equipadas de atrelagem "Scharfenberg", a
qual pouco tempo depois apareceria em
Unidades Quádruplas Eléctricas de 1,5 kV
(corrente contínua), encomendadas à
Sorefame pela Sociedade Estoril (1959). E,
no mesmo ano, o material ML-7, da "Linke-
Hofmann Bush" de Braunschweig,
construído para a nova rede do
Metropolitano de Lisboa, à imagem do
empregue no Hamburger Hochbahn,
também vinha equipado, de origem, com
engates de tipo "Scharfenberg".

Finalmente, o ano de 1981, veria
a introdução da atrelagem Norte-
Americana "' Atlas-Alliance" AAR-Type F,
nas locomotivas Diesel-Eléctricas Alsthom
1901-13 e vagões cisterna, especificamente
afectos ao movimento de Sines, numa
prática que se manteria até aos nossos dias,
com o arranque da "Rota dos Graneis",
inteiramente electrificada em 25 kV 50 Hz,
entre Sines e a Central Térmica do Pego,
desde o ano de 2002. •
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As locomotivas "Pacific"
da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses

Texto de José Eduardo Neto da Silva

Locomotiva Pacific N° 508. Barreiro, 9 de Setembro de 1968.

Em 1925, precisamente um ano
após a chegada das locomotivas PACIFIC
para a Companhia dos Caminhos de Ferro
do Estado-Sul e Sueste, a empresa privada
CP adquiriu igualmente locomotivas do
mesmo tipo de rodados para os seus
comboios rápidos da Linha do Norte.

Um total de oito unidades, que na
altura receberam a numeração 601 a 608,
foram construídas, igualmente, na fábrica
alemã "Henschel & Sohn", de Kassel.

As duas séries eram tecnicamente
muito semelhantes mas, mesmo assim,

existiam algumas diferenças exteriores
entre si, como por exemplo a forma dos
cabeçotes e da parte dianteira dos
respectivos pavilhões, que de imediato as
distinguiam. De notar igualmente que estas
locomotivas não vinham equipadas de
origem com pára-fumos. No entanto as
principais diferenças eram a nível de
caldeiras, diferenças essas que tornavam as
" seiscentos" ligeiramente mais potentes
do que as unidades do Sul, sendo também
8.500 Kgs. mais pesadas.

Eram locomotivas do sistema "

Compound" de quatro cilindros "Du
Bousquet-De Glehn" e com um esforço de
tracção de 8.974 Kgs. Possuíam rodas
motoras com 1,90 m. de diâmetro o que lhes
permitia, aliadas às características da
caldeira, atingir velocidades, em patamar,
da ordem dos 120 Km/hora, traccionando
composições com o peso total de 400
toneladas.

Foram de imediato colocadas no
depósito de Campolide, ficando afectas ao
serviço dos comboios rápidos entre Lisboa-
Rossio e Vila Nova de Gaia, não podendo
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Locomotiva Pacific n° 503, em 1940, com os seus pesados apêndices aerodinâmicos.

atravessar a ponte D. Maria devido ao seu
peso.

Com a chegada destas loco-
motivas, o número de comboios rápidos
entre as duas capitais passou a ser de 3 em
cada sentido, que tinham os n°s 51, 53 e 55
ascendentes e 52, 54 e 56 no sentido
inverso. Convém aqui referir que os
comboios n°. 53 e 54 deixavam e tomavam,
respectivamente, na estação de Pampilhosa
a composição do Sud-Expresso. Nesta
escala de serviços entravam também as
máquinas da série 351 a 365.

No ano de 1930 o comboio mais
rápido da linha do Norte era o n°. 53, que
demorava 5 horas e 19 minutos entre as
estações de Rossio e Gaia, com paragens
em Entroncamento, Chão de Maçãs,
Albergaria dos Doze, (esta de 5 minutos
para tomar água), Coimbra-B, Pampilhosa,
(onde parava 15 minutos para largar a
composição do Sud), e em Aveiro. Este
comboio era sempre confiado a uma
PACIFIC não só pela sua marcha algo
apertada, mas também devido à pesada
composição.

No ano de 1931 com a
renumeração de todo o material circulante

devido à integração das redes do Estado na
Companhia dos Caminhos de Ferro
Portugueses, as 601 a 608 passaram à série
501 a 508 com a qual iriam terminar os
seus dias de trabalho. Entretanto, também
lhes tinham sido colocados os respectivos
pára-fumos, atributo que lhes faltava para
terem um aspecto de verdadeiras máquinas
de rápidos.

Estas locomotivas necessitavam
de um único abastecimento de água, nas
suas viagens entre Lisboa-Rossio e Gaia, o
qual tinha lugar na estação de Albergaria
dos Doze, situada sensivelmente a meio do
percurso. Albergaria dos Doze tornou-se,
assim, uma estação de referência na linha
do Norte onde os cinco minutos de paragem
para a locomotiva tomar água, eram
aproveitados pelos passageiros para
desentorpecer as pernas ou para adquirir
as famosas bilhas também com água, aqui
comercializadas.

As pendentes entre Caxarias e
Albergaria dos Doze ou no sentido inverso
entre Vermoil e aquela estação, eram locais
que se venciam, na época, com uma certa
dificuldade e neste ponto as PACIFIC não
eram excepção à regra. Assim, sempre que

a composição dos comboios excedia os oito
veículos, o que acontecia em frequentes
alturas do ano, a empresa tinha que recorrer
à dupla tracção nos percursos atrás referidos
o que, como é óbvio, penalizava a marcha
dos comboios. Nessas ocasiões as mãos dos
experientes e competentes maquinistas e
fogueiros entravam em acção e não foram
poucas vezes que os atrasos foram
superados. Convém aqui referir que os
maquinistas destas locomotivas, bem como
os das 350, eram recrutados entre os
melhores da Companhia, a maior parte
deles já maquinistas de Ia. classe e mesmo
principais. Os fogueiros eram geralmente
escolhidos pelos próprios maquinistas o
que, desde logo, formava uma equipa
perfeita.

No ano de 1939 foi adquirido aos
Estados Unidos da América, na fábrica
BUDD, um lote de carruagens metálicas,
aço inoxidável, que se destinaram aos
comboios rápidos entre Lisboa e o Porto e
também, algumas unidades, ao rápido do
Algarve.

Foram feitas algumas viagens para
testar o referido material de passageiros,
na linha do Norte, sendo utilizadas as
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locomotivas "quinhentos". Uma dessas
marchas realizada com a locomotiva 501
no dia 7 de Abril de 1939 entre Gaia e
Campolide e cuja composição era formada
por um furgão e três carruagens BUDD com
um total de 170 toneladas, efectuou o
percurso em 3 horas e 9 minutos, com
paragens em Pampilhosa, Albergaria e
Entroncamento à média comercial de 107,8
Kms/hora. Alguns percursos em patamar
foram ultrapassados a velocidades entre os
140 e os 145 Kms/hora.

Nessa época estava em moda a
"carenagem" das locomotivas, prática essa

que teve origem nos caminhos de ferro
norte-americanos e à qual a Europa estava
pouco a pouco a aderir, como era o caso da
Alemanha, da França e do Reino-Unido.
O objectivo era essencialmente tornar a
locomotiva mais aerodinâmica e por isso
menos resistente ao ar mas, por outro lado
pretendia-se uma harmonização com as
composições da altura transmitindo-se
desta forma um ar de modernidade.

Foi assim que a máquina 503
recém saída de uma grande reparação se
viu revestida de uma "carenagem" e, à
frente de uma composição de modernas

44

BUDD, foi apresentada no ano de 1940 na
Exposição do Mundo Português, que
assinalou os 800 anos da nacionalidade
portuguesa. O famoso comboio "Flecha de
Prata" a imagem de marca dos nossos
caminhos de ferro, acabava de entrar em
cena. Mas os tempos estavam difíceis para
as empresas ferroviárias. A 2a. Grande
Guerra evoluía e com ela não tardaria a
escassez de carvão, combustível essencial,
na altura, para fazer andar os comboios. A
503 ficara com um ar moderno e
agradável, mas também mais pesada o que
dava origem a um maior consumo. A
solução foi desistir do projecto e assim a
503 foi restituída ao seu aspecto original.

A falta de carvão, devido ao
conflito que grassava em muitas frentes na
Europa, não tardou em chegar e, embora
nunca tivesse faltado para as locomotivas
PACIFIC o carvão importado de Inglaterra,
considerado o de melhor qualidade, houve
que suprimir um comboio rápido em cada
sentido entre Lisboa e Porto, assim como
alargar as marchas dos restantes, para
reduções de consumo.

As locomotivas "quinhentos"
também não fugiram ao processo de
fuelização que foi na época uma alternativa
à falta de carvão e ao seu custo, já que este
se ia tornando cada vez mais elevado para
os países dependentes desse tipo de
combustível.

Entretanto, a série continuava a
desempenhar as suas tarefas
eficientemente, tanto mais que se tratavam
de unidades que se podiam considerar
ainda, como novas. Vinte e poucos anos de
serviço para locomotivas a vapor, ainda
mais de fabrico alemão e com uma
manutenção e condução perfeitas, não
significavam nada para a sua vida útil de
trabalho.

Em 1948 entraram ao serviço as
primeiras locomotivas diesel de grande
linha construídas na fábrica americana
ALÇO, que viriam a constituir
posteriormente a série 1501 a 1512 e, pouco
a pouco, foram tomando conta dos
principais serviços de passageiros da linha
do Norte. Devido a este importante facto,
as "PACIFIC tiveram que se contentar com
os rápidos n°s. 55 e 52 ainda por algum
tempo, dado que as diesel, devido à sua
potência e operacionalidade foram
igualmente colocadas em comboios de
mercadorias. As "quinhentos" passaram
também a assegurar, desde então, alguns
serviços de passageiros de longo curso na
linha do Oeste, circulações especiais de
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marcha acelerada, as reservas aos comboios
mais importantes, substituindo as ALÇO
sempre que necessário e, como estas novas
máquinas não podiam atravessar o Túnel
do Rossio, aquelas traziam os comboios de
passageiros até à estação de Lisboa-Rego
onde as diesel as substituíam. Trabalho este
mais adequado a locomotivas no fim de
carreira do que a máquinas com tão grande
prestígio.

No ano de 1955 os comboios de
passageiros de longo curso deixaram de sair
da estação do Rossio, passando desde então
a utilizar a estação de Santa Apolónia. Foi
igualmente nesta data que as últimas
PACIFIC de Campolide deixaram o
depósito lisboeta, onde haviam residido
durante 30 anos e rumaram ao Barreiro e
ao Entroncamento.

As unidades colocadas no depósito
do Barreiro entraram na escala das
PACIFIC da série 551 a 560, tendo por isso
a seu cargo as principais circulações com
destino ao sul do país, onde se incluía o
rápido do Algarve. Mas, com a chegada das
"diesel" àquele depósito, as tarefas das
"quinhentos" iam sendo cada vez mais
reduzidas. No início da década de sessenta
só existia no Barreiro a 502 que foi

posteriormente transferida para o
Entroncamento.

No depósito do Entroncamento
estas locomotivas encarregaram-se de
alguns comboios de passageiros da linha
do Leste e do Ramal de Cáceres, onde
estava incluído o "Lusitânia-Expresso", e
de serviços ónibus entre Entroncamento/
Coimbra/Vila Nova de Gaia e vice-versa.

Já na década de sessenta foram
colocadas naquele depósito locomotivas
diesel "Brissonneau & Lotz" da série 1200
com o fim de assegurarem os comboios
ónibus das linhas do Alto Alentejo e, como
é óbvio, afastarem de vez as "quinhentos".
A experiência foi feita mas não deu
resultado. As "Flausinas" como na época
eram conhecidas as máquinas da série
"1200" não conseguiam vencer a pendente
do Alto do Padrão. O caso era mais
flagrante com o comboio 2011 que conduzia
duas carruagens e um furgão para Badajoz
e duas carruagens, um furgão e uma
ambulância postal para Valência de
Alcântara, além de vagões com detalhes.
O resultado foi recorrer, novamente, às
PACIFIC. No entanto, seria o canto do cisne
para estas máquinas. A electrificação da
linha do Norte evoluía dispensando, assim,

unidades diesel para serviços noutros
percursos. Por outro lado, as PACIFIC eram
locomotivas específicas que não se
adaptavam a serviços de mercadorias,
manobras ou a comboios ligeiros. A solução
foi começar o seu abate.

No ano de 1965 já só existiam no
depósito de Entroncamento, três unidades
operacionais. A 501, a 502 e a 508 que
asseguravam o comboio "Lusitânia-
Expresso", comboio este que, na altura,
tinha de ser feito por estas máquinas porque
só elas dispunham de um sistema para
aquecimento das carruagens. As PACIFIC
faziam ainda alguns comboios no Ramal
de Tomar e o comboio 2011 a que já
aludimos. Nesse mesmo ano a 501 foi vista
em serviço na linha de Setil a Vendas Novas
traccionando os ónibus 8621/8622.
Entretanto, o problema no depósito do
Entroncamento foi ultrapassado com a
chegada de mais locomotivas diesel e as
três PACIFIC ficaram sem trabalho. A
solução encontrada foi enviar as 501 e 508
para o Barreiro onde asseguraram serviços
de passageiros no eixo Barreiro/Beja/
Funcheira, conjuntamente com as
sobreviventes das séries 551/560 e 351/365,
além de comboios tranvias entre Barreiro

Os "restos mortais" da Pacific n° 501. Entroncamento 1987. Parabens e Obrigado pelo seu "engano" "Sr.de Ovar"
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e Praias-Sado. Isto aconteceu por volta de
1967 já pouco tempo antes do fim da
tracção a vapor na região Sul. A locomotiva
502 ficou ainda algum tempo no
Entroncamento, como reserva fria, tendo
sido abatida pouco depois.

No entanto as andanças das
"quinhentos" ainda não tinham acabado.
Com o fim da tracção a vapor no depósito
do Barreiro que teve lugar, oficialmente,
no final de 1968, a 501 foi transferida,
conjuntamente com outras unidades do Sul
e Sueste, para Contumil para superar uma
crise de locomotivas que grassava no Norte
do País motivada pelo atraso da entrega do
2°. lote das locomotivas 1400(1). Neste
depósito encarregou-se dos principais
comboios das linhas do Minho e Douro,
especialmente dos semi-directos entre o
Porto e Régua e entre o Porto e Viana do
Castelo.

O seu fim de carreira chegou em
1972, embora tenha sofrido, entretanto,
uma grande reparação. Reconhecera o
Director da Região Norte que esta
locomotiva era o símbolo da tracção a vapor
em Portugal e que devia ser mantida em
estado de marcha, numa justa homenagem.
Infelizmente a sua vontade não se
concretizou. Passado pouco tempo foi
abalroada por uma UTE em Contumil, que
lhe destruiu o pavilhão. A caldeira que
estava como nova nada sofreu. A
recuperação seria fácil e pouco dispendiosa.
No entanto a incúria, a incompetência e a
insensibilidade falaram mais alto. Nada foi
feito para modificar a situação tendo a
locomotiva sido removida para o
Entroncamento e colocada numa linha de
abate. Não obstante os apelos dos amigos
do caminho de ferro na altura, a 501
recordista de velocidade da tracção a vapor
em Portugal foi mesmo abatida.

Isto passou-se há trinta anos e
pensava-se, na altura, que o exemplo triste
da 501 tivesse servido de lição mas
infelizmente não. Hoje, em que a
sensibilidade para estas questões devia ser
diferente, constata-se que continua na
mesma ou pior. Temas tão delicados como
este continuam nas mãos de quem não sabe
e quem gosta efectivamente da história
ferroviária vê, impotente, desaparecer
muito do nosso património o qual, como a
emblemática PACIFIC 501, vai parar à vala
comum. Q

NOTAS

(1) A 508 foi abatida no Barreiro no final de 1969.

Uma Pacific e o seu "dono"

Nada mais oportuno do que, falando das Pacific, se fale também
daqueles que dedicaram muitos anos de vida às suas máquinas. Por
intermédio do nosso associado Mário Santos recebemos um pequeno
texto e uma imagem referente ao avô, duma sua colega de trabalho,
que foi maquinista titular da 507. Aqui fica registado para a
posteridade este pormenor de vivência ferroviária

Manuel Lopes Bento, reformado em 1954, foi maquinista principal afecto ao
depósito de Campolide.

A foto representa a locomotiva 507 parada na estação do Rossio e o "Avô
Bento" procedendo às últimas inspecções e lubrificação antes da partida do comboio
rápido n° 55 com destino ao Porto. A imagem foi captada pelo Eng. Campeio à época
Chefe da Divisão de Material e Tracção.

O maquinista Bento, antes de ser titular da 507, conduziu durante bastante
tempo a locomotiva 352 que fazia o Lusitânia-Expresso até Valência de Alcântara.•
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O R a m a l Ferroviário do Barlavento
Algarvio

Texto de Vasco Duarte

A Inauguração do Ramal de Lagos

"Um rolo de fumo, ao longe, um silvo de apito atroando os ares e que se aproxima, cada vez mais...
O comboio que chega - o primeiro comboio de passageiros - e que vem de atravessar uma das mais lindas paisagens
algarvias!
Dum lado, o campo verde-florido dos vinhedos e hortejos; do outro, as águas mansas da baía enorme a estender-se
para além dos nossos olhos contemplativos, como um lençol de noivado!

Uma estação alegre, cheia de bom gosto e de sol. Uma gare onde se vêm mil bocas, com lábios a florir sorrisos.
Saudades que morrem e olhos que choram as saudades do primeiro comboio que chega. Foguetes que sobem e

rebentam no azul, como que anunciar aos céus a hora d'alegria que vae pela cidade. Balões pelas ruas fora, acezos
como os olhos do povo em festa! Música pelas ruas e coretos, a traduzir o que anda em cada alma que passa.

Ruas e praças apinhadas de gente, que se cruza, que se olha, que se acotovela, que se fixa, que sorri e que passa
adeante...

Que lindos os fogos desta festa!
Foguetes enormes, que sobem, em silêncio e se desfazem, lá no alto, em lágrimas de fogo, a caírem lentamente sobre

as águas prateadas do rio e da baía!
Penetrei nas almas e vi o mesmo que presenceara ao olhar o céu?
Do fundo de cada uma, subiam balões doirados, cheios de espr 'ancas, que a pouco e pouco desapareciam na

distância, deixando atraz de si um caminho de sombras e saudades.
E as ilusões subiam, como foguetes ideais, para depois se desfazerem em lágrimas que tombavam lentamente, sobre

o mar sereno da eterna dôr!
Abri os olhos e compreendi.
Tudo o que vemos, vive dentro de nós.
Que lindos os fogos desta festa!"



RAMAL FERROVIÁRIO DO BARLAVENTO ALGARVIO

Foi assim que Manuel Caetano de
Sousa relatou tão importante aconte-
cimento, a realização da velha e justa
aspiração da cidade de Lagos e dos povos
dos concelhos limítrofes, a chegada do
primeiro comboio no dia 30 de Julho de
1922. Inaugurava-se a ligação da via férrea
entre Vila Nova de Portimão e Lagos pela
bonita ponte sobre o rio Arade. O comboio
especial saíra do Barreiro à 1 hora da
madrugada para chegar a Lagos às 11:45
horas. Em Estômbar ultrapassaria o
comboio de ligação com o correio de Lisboa
e com o rápido de Vila Real de St° António
(este último já faria a ligação completa até
Lagos).

Chegando finalmente a Lagos, o
comboio especial que, entre outras
entidades, conduzia os Srs. Presidente do
Ministério, Ministro do Trabalho, Ministro
do Comércio, o Sr. Coronel Águas, vários
parlamentares algarvios, os jornalistas da
capital e o General Silveira, era esperado
naquela linda estação que, na altura, fora
construída para ser adaptada não só ao
porto comercial como à linha directa Lagos-
Lisboa pelo litoral. Organizou-se em
seguida o cortejo em que tomaram parte
muitas centenas de pessoas, seguindo o
mesmo para a Câmara Municipal onde se
realizou uma sessão solene e foi lido e
assinado o auto da inauguração. A sessão
solene foi presidida pelo Sr. Presidente do
Ministério, secretariado pelos Srs. Ministro
do Comércio e Trabalho, vários membros
do Conselho de Administração entre outros,
fechando o discurso o Sr. Presidente do
Ministério que afirmou ser necessário
abater as bandeiras partidárias e irmaná-
las no interesse comum da Pátria.

Pouco depois da chegada do
comboio ministerial, chegava também um
comboio de passageiros composto de 25
carruagens apinhadas de gente, tendo
deixado em todas as estações do percurso
vários passageiros que não puderam
embarcar e aguardavam novo transporte.

Pelas 14:00 horas realizou-se, na
sala do Tribunal, um banquete oferecido aos
convidados, levantando-se vários brindes.
Em seguida realizou-se a visita à "Escola
Victorino Damásio", à Igreja de Santo
António e depois um passeio pela baía.
No Rocio da Trindade teve lugar um
desafio de futebol entre um grupo do
Barreiro e um de Lagos, vencendo
o primeiro por 5 golos contra 0.

Durante a noite, a
cidade conservou-se embandei-
rada e iluminada por milhares

de balões, tendo-se realizado concertos na
praça Gil Eanes e na praça da República.
O comboio ministerial regressara naquela
noite a Lisboa, mas a festa em Lagos durou
até ao dia seguinte.

O Caminho-de-ferro do Sul e a Linha de
Portimão.
As lutas persistentes da gente da terra.

O comboio silvou pela primeira
vez em Lagos no ano de 1922. Estava assim
concluído mais um troço de caminho de
ferro no Sul e Sueste. Não se engane,
porém, o leitor ao pensar que a chegada do
comboio ao Algarve tivesse sido de todo
pacífica. Esta região teve que esperar pela
conclusão das linhas do Minho, Douro e
Beira para além do facto das disputas entre
os deputados do Alentejo e Algarve quanto
ao traçado da linha, relegarem o Algarve
para segundo plano.

Ainda durante a construção da
linha entre Casével e Boliqueime surge, a
17 de Setembro de 1883, um decreto que
aprova a construção da Linha de Portimão
e 4 anos mais tarde o prolongamento de
Faro até Vila Real de Sto. António mas
ambas as concessões caducaram sem que
algo fosse feito.

O comboio chegou finalmente a
Faro em Fevereiro de 1889 e estavam assim
criadas as condições favoráveis para o
prolongamento a sotavento a partir de Faro
e a barlavento de uma estação de
entroncamento situada no barrocal
algarvio. Durante um jantar de gala
realizado no Paço Episcopal de Faro, em
Outubro de 1897, o rei D.Carlos anunciou,
com um brinde, que o governo iria proceder
de maneira a executar os dois troços que
tinham ficado na expectativa da grande
maioria dos concelhos algarvios.

Para se determinar o interesse dos
referidos concelhos, procedeu-se à
realização de um inquérito em

cumprimento do Decreto de 6 de Outubro
de 1898, do qual nos permite ter agora uma
ideia do que se produzia e do modo como
as autoridades locais encaravam a
passagem do caminho-de-ferro pelas suas
terras.

Portimão produzia essencialmente
vinho (7500 pipas, das quais 7000 eram
distribuídas por todo o reino e 500
exportadas para o estrangeiro), figo (700
toneladas para outras regiões do país e 2900
para o estrangeiro), amêndoa, alfarroba,
azeite e cereais. Existiam também pequenas
indústrias como as fábricas de conservas e
curtumes, bem como de cordoaria, de
saboaria e de aguardente.

O concelho importava
principalmente carvão, petróleo, madeiras,
ferro, trigo e tecidos. A via marítima era o
principal canal de escoamento das
mercadorias e, quanto à expedição por via
terrestre, este concelho preferia fazer
chegar os produtos à estação de Faro por
barco. O mau estado das estradas não era o
único obstáculo ao trânsito de pessoas e
mercadorias. Mesmo aquelas que
permitissem a passagem de carretas, os
problemas aumentavam quando era
necessário atravessar um rio. A Portimão
interessava o caminho de ferro porque
assim poderia desenvolver o sector das
pescas com a expedição de peixe fresco, e
facilitar as suas próprias trocas comerciais
bem como as dos seus concelhos limítrofes
trazendo-as ao porto marítimo.

Lagos produzia os mesmo
produtos agrícolas que Portimão, chegando
a produção do figo às 4500 toneladas das
quais 3000 seguiam para o estrangeiro,
1000 para o norte do país e 500 para a
própria região. A amêndoa chegava a
atingir as 1500 toneladas, das quais 1200
eram exportadas para o estrangeiro e as
restantes 300 distribuídas para outras
regiões do país e para a própria província.

As indústrias com mais

Ramal do Barlavento Algarvio
PORTUGAL - Railway Map, "The Quail Map Company"
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Locomotiva da série CFS 8 a 13 perto de Portimão.

significância eram a da pesca da sardinha,
por artes fixas e volantes, a de atum, as
fábricas de conservas de sardinha em azeite,
a salga e o fabrico de adubo.

As exportações para o estrangeiro
faziam-se na totalidade por via marítima
utilizando em grande parte o porto de
Portimão.

Para melhorar as relações com os
seus concelhos límitrofes era necessário
terminar as estradas que ligavam Lagos a
Aljezur, a Vila do Bispo e a Sagres, e a
construção de uma linha férrea entre Tunes
e Lagos para desenvolver a agricultura e
indústria do concelho.

As principais produções do
concelho de Aljezur eram trigo, milho,
feijão, cevada, arroz, melancias, ovos,
cortiça, gado caprino, vinho e aguardente.
As principais expedições para as outras
regiões do reino eram o trigo (1200
hectolitros), o milho (600 hectolitros), o
arroz em casca (200 toneladas), a cortiça
(300 toneladas), as melancias (100
toneladas), os ovos (300 toneladas) e os
gados caprino e bovino. O concelho
importava sal, cal, tecidos de lã e de
algodão, ferragens, azeite, petróleo, loiças,
madeiras e produtos químicos. A única via
de escoamento era através de estradas
decadentes sendo por isso necessária "A

construção da linha férrea projectada que
liga este concelho à linha do Sul, será o
início do extraordinário desenvolvimento
que promete atingir este concelho... "
Ainda acerca das vias de comunicação, as
autoridades locais referiram o seguinte: "E
indispensável para ampliar as relações
com os concelhos circunvizinhos a
construção de uma linha férrea que
partindo da linha do Sul, passe por
Odemira e Aljezur a terminar em Lagos
ou a conclusão da estrada macadame de
Lagos a Odemira; e que para facilitar os
transportes para as estações dos caminhos
de ferro em exploração, é necessária a
construção imediata de uma estrada de
macadame desta vila a Saboia-Monchique,
estação mais próxima na linha férrea do
Sul".

Todos os concelhos inquiridos
reconheciam a necessidade da construção
da linha férrea mas, num ponto do
questionário enviado pela Comissão
responsável pelo estudo do plano
ferroviário, quando se indagava a
disponibilidade de cada concelho em
contribuir para construção do troço que lhes
interessava, todos eram unânimes «Nada»
- «São reduzidos os recursos do concelho
(...)».

Ir até à capital do império era um

autêntico martírio. A maneira "mais
rápida" de o fazer passava por apanhar o
vapor quinzenal de Vila Real de St° António
que parava em Faro, Portimão, Lagos,
Sagres e Sines, ou subir o Guadiana até
Mértola e depois deslocar-se à cidade de
Beja para apanhar o comboio. Por estrada?!
Nem pensar! Pelo seu estado nem assim se
poderiam denominar, já que não passavam
de simples caminhos rurais...

A província algarvia foi sempre
renegada e considerada como um "apêndice
do país". Só mesmo com muita luta e
pressão por parte dos populares, da
imprensa e das autarquias locais, o comboio
chegou ao Algarve. Preferia-se não
acreditar nas vantagens e compensações
que, para todos, proviriam deste
empreendimento...

"Nem majestades, nem altezas,
nem ministros]" exclamara o povo aquando
da chegada do primeiro comboio à capital
de distrito. Não se enganou quem muito se
empenhara na construção dessa realidade
que foi a construção das linhas do Sul e
Sueste que, indubitavelmente veio a
emprestar uma nova dimensão entre a
província algarvia e o restante país,
transportando mais rapidamente as pessoas
e diversos bens de consumo.

A construção deste ramal teve
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influência por parte do grande industrial
portimonense João António Júdice Fialho
que em 1891 arrancou com a primeira
fábrica de conservas de peixe em azeite e,
em poucos anos, tornou-se o maior
empresário desta actividade, sendo
proprietário de um vasto património que
incluía também fábricas em Lagos, Olhão,
Sines, Peniche e Matosinhos, além de
morgados, bacalhoeiros, fazendas e prédios.
Júdice Fialho fazia parte do Conselho de
Administração dos Caminhos de Ferro do
Sul.

Assim, a 10 de Outubro de 1899,
foi aberta a exploração entre Tunes e Algoz
e a 15 de Fevereiro de 1903, o troço entre
Silves e "Portimão".

De Faro, na altura, apenas saía às
15.45 horas um comboio "tramway" para
o barlavento que chegava a Tunes às 17.27
horas e que seguia para "Portimão" às
17.40, chegando ao seu destino às 19.05
horas. O material circulante era
considerado sujo e encontrava-se em
péssimo estado o que, aliado aos constantes
atrasos, se reflectia no rendimento dos
Caminhos de Ferro do Sul. O número de
circulações era escasso e não satisfazia as
necessidades das populações por elas
abrangidas. As avarias eram constantes e
as insatisfações dos passageiros tornavam-
se repetitivas. Dois anos mais tarde os
horários pareciam mais articulados com os
interesses dos passageiros. Mesmo assim,
quem quisesse deslocar-se de Faro a
Portimão, só tinha três opções; uma às 7.26
horas, outra às 16.30 horas e por fim uma
às 18.40 horas. Na primeira hipótese,
chegava a Portimão às 10.37 horas e só
poderia regressar às 18.40 horas chegando
a Faro às 22.19 horas, caso o comboio não
se atrasasse. Nas restantes, chegava a
Portimão às 19.32 horas ou às 21.44 horas.
Para se fazer este percurso, de 66 km.,
perdia-se um dia inteiro e parte da noite!
Os CFS debatiam-se com falta de material
de pequeno e longo curso. Na linha do
Algarve circulavam as mais antigas
reliquias da então extinta Companhia de
Caminhos de Ferro a Sul do Tejo. Devido a
esse facto, a maior parte do comércio
continuava a ser, preferencialmente, o
marítimo.

Numa viagem de Vila Real de St°
António para "Portimão"em 1910,
Ludovico de Meneses relata-nos
precisamente o tempo moroso que levava a
chegar, bem como a «velocidade
vertiginosa» do comboio:

«O Algarve hoje civilizou-se,

botando comboio lançado a todo o
andamento de uma velocidade
vertiginosa... a menos sessenta à hora.
Com semelhante velocidade pasmosa, eu
creio, que um boi, pastando
sossegadamente num prado e indo devagar
pelo seu pé a tasquinhar erva pelo
caminho, chegaria mais depressa ao
açougue do que estè~paquidérmico
comboio ao seu destino. Mas é o mesmo.
Porque uma velocidade, prodigiosa,
permite-nos, comodamente instalados no
vagão de primeira classe, receber a visita
dos nossos amigos que aguardam pela
linha e trocar com eles o mais cordial
aperto de mão, a par e passo que nos dá
tempo, se nos apraz, de comer uma
amêndoa, provar um figo maduro, ou roer
a ponta de uma alfarroba mais dura que a
ponta de um corno - excelentes vantagens,
como vêem!»

No ano de 1913 os horários
sofreram alguns ajustamentos.
Continuavam a existir as três circulações
em cada sentido e um comboio directo
partindo de Portimão às 06.20 horas com
chegada a Vila Real de St0 António às 12.55
horas, O regresso era feito na circulação
que saía de Olhão às 13.00 horas (com
ligação de VRSA nesta estação às 10.20
horas) com chegada a Portimão às 19.20
horas. A primeira circulação (misto) no
sentido de barlavento, partia de Tunes às
06.12 horas e recebia nesta estação a
ligação do correio de Lisboa. A segunda
partia de Portimão às 08.00 horas e dava
ligação ao expresso para Lisboa, também
em Tunes. O Ónibus que recebia a ligação
de VRSA (ónibus também para Lisboa),
tinha a sua partida de Tunes às 09.24 horas.
De Portimão saía uma circulação às 16.20
horas que dava ligação ao expresso
procedente de Lisboa com destino a Vila
Real de St° António e outra às 18.30 horas,
que assegurava a ligação ao correio para
Lisboa e ao misto para Vila Real de St0

António. A Portimão chegava ainda o
Ónibus que partia de Tunes às 20.10 horas
com a ligação de Vila Real de St° António
através do correio para Lisboa.

No I Congresso Regional
Algarvio, promovido por Tomás Cabreira
em 1915, foram considerados como
necessários ao desenvolvimento económico
da província mais dois ramais. Um,
partindo de Portimão para Monchique e
outro de Lagos a Sines por Vila do Bispo,
Aljezur, Odeceixe, S.Teotónio e Odemira.

No entanto, a fisionomia do
caminho de ferro do Sul e Sueste, no que

respeitou ao Algarve, não mais se alterou.
O prolongamento para Lagos tornar-se-ia
realidade, como estava projectado.

As inliii-estruluras

O ramal de Lagos tem origem na
estação de Tunes ao km. 301,900 da Linha
do Sul, e uma extensão de 45,400
quilómetros.

Além da estação de Lagos fazem
parte deste ramal o apeadeiro da Meia-
Praia, ao km, 344,600, e as estações de
Odiáxere, ao km. 341,400, de Mexilhoeira
Grande, ao km. 339,200, de Alvor, ao km.
333,600 e de Portimão ao km. 330,300.
Foram todas inauguradas após a conclusão
da ponte sobre o rio Arade, com a passagem
do comboio ministerial no dia 30 de Julho
de 1922. A chamada Linha de Portimão,
foi construída por fases: de Tunes a Algoz
(km 306,300) inaugurada a 10 de Outubro
de 1899; de Algoz a Poço Barreto (km
314,100) a 19 de Março de 1900; de Poço
Barreto a Silves (km 319,200) a 1 de
Fevereiro de 1902 e, um ano e duas semanas
mais tarde, entre esta estação e
"Portimão"ao km. 328,300. Este troço
incluía a estação de Estômbar ao km.
325,200. Curiosamente sendo a estação de
"Portimão" (hoje Ferragudo - Parchal),
terminus durante quase 20 anos, apenas a
estação de Estômbar possuía toma de água
para as locomotivas a vapor. Infelizmente
este último marco da passagem destas
antigas máquinas foi demolido em 1998...

Entre 1915 e 1919 começou a ser
construída a mais emblemática infra-
estrutura de todo o ramal a cargo da
Empresa Industrial Portuguesa, então com
sede em Santo Amaro - Lisboa. As
fundações, pilares e encontros ficaram à
responsabilidade dos Caminhos de Ferro do
Estado, divisão do Sul e Sueste. A ponte
sobre o Rio Arade ligaria as margens do
rio permitindo, enfim, a chegada do
comboio a Lagos. A estrutura metálica, na
época, seguiu uma corrente estética ligada
à cultura do ferro e do aço. Com 303,60
metros é a maior ponte de todo o Algarve.
Os seus 6 imponentes tramos de vigas
parabólicas assentam em robustos pilares
de cantaria. "De obra de engenharia bem
diferente da Ia (ponte rodoviária,
inaugurada em 1876) conforme se pode
apreciar pelas fotografias publicadas é
também como a outra digna de longe ser
avistada, pois engrandece pelo seu aspecto
a nossa cidade" - Joaquim Nunes.

Praticamente ao mesmo tempo
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concluiu-se a ponte do Vale da Lama ao
km 340,911, com 40,6 metros de
comprimento, sendo também uma estrutura
metálica de forma trapezoidal suportada em
pedra aparelhada.
Em 1921 terminou a construção da Ponte
do Farelo, ao km 388.540, que é em betão
armado e onde os apoios (originais)
suportam ainda hoje um tabuleiro de 26
metros.

Dois anos mais tarde era acabada
a Ponte da Torre, ao km 336.041,
completando-se assim as essenciais infra-
estruturas para que o comboio pudesse
finalmente circular.

A linha foi sendo gradualmente
renovada, tendo-se ainda construído mais
três pontes nomeadamente a ponte da
Mesquita, ao km 309.130, (construção de
1960), a ponte do Charuto, ao km 327.050
(construção de 1992,) e a ponte do Chão
das Donas, ao km 333.150, esta sobre a
Estrada Nacional 125 (construção de 1980).
Substituíram-se na década de 80 os antigos
carris sendo aplicadas posteriormente
travessas bi-bloco em alguns troços.

A estação de Lagos viu o seu
layout alterado com novos topos de linha,
aquando a construção da nova marina, em
1992, permitindo, assim, uma melhor
arrumação do material.

O transporte de Passageiros e
mercadorias,
o depósito de Tunes-Faro e as suas
locomotivas.

Em 1916 foi divulgado um
relatório dos serviços estatísticos dos
Caminhos de Ferro do Sul e Sueste para
determinar o movimento das bilheteiras e
a expedição de mercadorias. Os dados são
curiosos. Venderam-se nas estações do
Algarve 414.971 bilhetes, um número
superior à soma de 182.971 e de 148.244
que representaram os bilhetes vendidos,
respectivamente, nos distritos de Évora e
Beja. O rendimento da venda desses
bilhetes foi de 337. 960 Escudos no
Algarve, 218.162 Escudos no distrito de
Évora e 203.686 Escudos no distrito de
Beja, isto é, a receita da venda de bilhetes
nas estações do Algarve era quase metade
da receita total. A nível de mercadorias, as
estações do Algarve expediram 13.643.178
kg, as do distrito de Beja 3.821.796 kg e as
do distrito de Évora 4.512.117 kg e
receberam respectivamente 8.201.787 kg,
1.608.978 kg e 7.533.102 kg. Apenas em
pequena velocidade o Algarve apresentava
números inferiores, isto porque a região
continuava a exportar alguns dos seus
produtos agrícolas e industriais por via
marítima.

Os números eram evidentes, mas
mesmo assim o Algarve continuava a ter
um serviço ferroviário miserável. Os atrasos
e as condições do material circulante
acabaram por levar as Câmaras Municipais
de Vila Real de St0 António, de Castro
Marim, de Olhão, e de Vila Nova de
Portimão a apresentarem ao Ministro do
Trabalho, em 1916, uma reclamação sobre
os transtornos e prejuízos causados à
província pelo contínuo atraso dos
comboios. No que dizia respeito às
circulações que vinham de Lisboa e davam
ligações aos passageiros que viajavam do
Barlavento para o Sotavento, os referidos
atrasos obrigavam a uma demora em Tunes,
que muitas vezes atingia três a cinco horas,

Não podemos comprehender que
vantagem tem a administração do
caminho-de-ferro em manter tão ruinoso
serviço para os interesses da linha e do
público" dizia a certa altura a referida
reclamação.

Com o estabelecimento do serviço
ferroviário até à estação de Lagos, houve
necessidade de se fazer uma longa
modificação nos horários, que ficaram
assim organizados: o comboio que dava
ligação em Tunes ao Correio procedente de
Lisboa para Vila Real de St0 António e ao
Rápido procedente desta estação com
destino à capital, partia de Lagos às 6 horas.
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Por sua vez, a circulação que recebia em
Tunes as ligações dos referidos comboios,
chegava a Lagos às 11.27 horas. O tramway
para Olhão partia de Lagos às 8.45 horas e
o seu regresso chegava a esta cidade às
21.30 horas.

Os passageiros procedentes de
Lisboa, no Rápido, e com destino às
estações do ramal de Lagos, tinham o
tramway de Olhão como comboio de
ligação. Para se apanhar em Tunes o
comboio correio para Lisboa, partia-se de
Lagos às 18 horas. A ligação procedente de
Vila Real de St0 António através do comboio
correio de Lisboa, chegava a Lagos à meia-
noite.

O comboio que saía de Lagos à 18
horas, assegurava também em Tunes a
ligação a um comboio de mercadorias
fazendo serviço de passageiros em la,2a e
3a classes e que chegava a Faro cerca da
meia noite. Um grande melhoramento no
serviço passou pelo fim do transbordo em
Tunes para os passageiros de Ia e 2a classes
que viajassem no comboio correio,
iniciando-se assim um serviço directo entre
Lagos e Lisboa e vice-versa, em carruagem
mista.

O prolongamento da linha até
Lagos, coincidiu também com a
inauguração da nova estação de Portimão,
o que representou uma grande comodidade
para os habitantes daquela vila e para os
seus visitantes.

Com o intenso movimento de
comboios de mercadorias e passageiros em
Tunes, era necessário formar inúmeras
composições quer para Barlavento quer
para Sotavento, Funcheira, Beja ou
Barreiro. Ali cresceu, em sintonia com,
Faro um depósito que geria as locomotivas
do ramal de Lagos. Este depósito
denominado Tunes-Faro começou a prestar
serviço às locomotivas primitivas do tipo
0-2-1 da série 8 a 13, as do tipo 0-3-0 das
séries 14 a 31, 35 a 53 e a partir de 1928
também às 151 a 158. Podemos ter uma
ideia mais precisa aquando da greve dos
ferroviários de 1927, em que foram
sabotadas as locomotivas da estação de Faro
com os números 9, 22,27,44,66,84,202 e
203, as que se encontravam na estação de
Portimão que eram a 16 e a 23, na estação
de Sabóia, a 21 e a 25 e na de Vila Real de
St° António, a número 20. Um apontamento
interessante acerca do estado do material
circulante do Sul e Sueste, foi publicado
em Agosto de 1927 no jornal "Correio do
Sul ":

"Apenas na linha de Beja a Faro

os serviços se fazem em condições
péssimas, tornando as viagens em
verdadeiras aventuras. A culpa não é do
pessoal, mas do triste destino que pesa
sobre a nossa província que hoje como
sempre continua sendo a região escrava
do paiz. As máquinas melhores não vêem
para cá e algumas delas que aqui se
encontravam ao iniciar-se a greve foram
logo depois de concertadas, mandadas
recolher a Lisboa. Reservando-se, pois,
para as viagens ao Algarve as peores
maquinas, não é de extranhar que elas se
avariem com facilidade e que uma viagem
de Faro a Beja demore, em regra mais de
24 horas, com inclemências insuportáveis
por essa serra fora, em carruagens
imundas e sem luz".

Precisamente em 1927 a CP -
Companhia dos Caminhos de Ferro
Portugueses, tomou posse das linhas do Sul
e Sueste, o que tornou extremamente
negativa a prestação de um serviço digno
entre Vila Real de St0 António e Lagos,
como já foi referido. As melhores
locomotivas e carruagens foram logo
destacadas para outras regiões. Devido à
falta de material suprimiram-se circulações
e combinaram-se os serviços de
mercadorias e passageiros o que deu origem
a comboios mistos. Já na década de 20
existiam empresas de camionagem que
rivalizavam com o comboio e que
facilmente ganharam a batalha de
interesses. O serviço ferroviário no Algarve
continuou na penúria absoluta, sendo os
protestos múltiplos, agravando-se a
situação quando a CP acabou com os
comboios Rápidos diários para a capital,
passando esse serviço a tri-semanal. Como
se isso não bastasse, em 21 de Janeiro de
1931, a mesma empresa suprimiu em todo
o barlavento algarvio a ligação com esses
Rápidos na estação de Tunes!

" Bem sabemos que ela, qual
outra «madre infélice», corre a salvar o
seu gesto infeliz declarando que o faz muito
contritamente, pois que a ligação com os
rápidos, que constituem o ramal de Lagos,
lhe dá grandes prejuízos...Mas, se assim
é, tratem de os superar, e a primeira
solução que há muito deviam ter adoptado,
seria o seu barateamento, concorrendo
assim com vantagem com as inúmeras
camionetes e auto-cars de luxo que
populam, não só na nossa província, como
também por todo o paiz, e que timbram em
proporcionar a todos bons horários,
comodidades, rapidez e preços mais em
conta. Assim não nos querem como

passageiros, mas sim tão-somente como
mercadorias, porque estas, sim lhes enchem
a burra... " podia ler-se na imprensa da
época.

Estávamos perto da década de 30,
embora com alguma concorrência por parte
dos novos serviços rodoviários que
entretanto surgiram, o caminho de ferro
conseguiu assegurar largamente o seu
monopólio de transporte de bens e
mercadorias. Um exemplo disso mesmo é
os dados referentes à estação de Lagos no
ano de 1929:

Chegaram a esta estação em
laclasse 1388 passageiros, 5409 em 2aclasse
e 28.252 em 3a. Partiram 1385 em Ia, 5371
em 2a e 27.594 em 3aclasse. Foram
expedidas em regime de Grande Velocidade
376.375 kg sendo 268.634 referentes a
peixe fresco. Foram recebidas no mesmo
regime 117.033kg. Foram despachadas em
Pequena Velocidade, 3.147.751 kg sendo
987.838 kg referentes a trigo e 429.781 kg
referentes a frutos secos e foram recebidos
neste regime 6.370.053 kg.

Entre os anos de 1927 e de 1940 o
movimento entre Tunes e Lagos e volta era
o seguinte:

Apenas quatro patéticos comboios
em cada sentido... Dois deles procediam e
destinavam-se a Vila Real de St0 António,
e davam as respectivas ligações de e para
Lisboa, na estação de Tunes (um deles tinha
a designação de "Rápido")- Em 1951 foram
introduzidas mais duas circulações, uma em
cada sentido, sendo uma delas um comboio
de mercadorias com uma carruagem de
3a.classe.

O ano de 1954 veio revelar uma
melhoria a nível de serviço e conforto com
a introdução das automotoras NoHAB no
litoral Algarvio. O dia 1 de Novembro de
1954 foi sem dúvida festejado com a mesma
euforia e entusiasmo com que as povoações
receberam pela primeira vez o comboio nas
suas terras. Com a introdução deste novo
material foi possível reduzir os tempos de
viagem e aumentar o número de
circulações. Foram criadas no ramal de
Lagos as novas paragens de Alvalede ao
km 304,500 e a de Figueira ao km 337,900
justamente para aquelas automotoras. Foi
o reviver do comboio no Algarve. As
NoHAB s eram a imagem de marca da
região e andavam quase sempre apinhadas
de gente. Mesmo circulando com atrelado
não davam conta do recado e a empresa ia
remediando a situação conforme as suas
possibilidades técnicas. Foi o fim de todos
os serviços de passageiros com máquina a
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vapor no ramal de Lagos, tendo o depósito
de Tunes ficado apenas reduzido a um posto
de apoio às locomotivas afectas ao
transporte de mercadorias Funcheira-
Tunes-Faro e de Tunes a Lagos, onde
estavam incluídas as séries 0201 a 0224,
831 a 836 e 851 a 872.

Em 1955 existiam sete circulações
em cada sentido, persistindo o mercadorias
com a carruagem de 3a.classe. Oito anos
mais tarde o número de circulações atingiu
as 10 em cada sentido e ainda existia o
resistente comboio de mercadorias.

Em meados de 1966 chegaram à
região Sul as primeiras locomotivas
"Brissonneau et Lotz" gentilmente
empurradas do depósito do Entroncamento
onde já não eram necessárias, mas que
desempenhariam a importante tarefa de
extinguir a tracção a vapor na zona sul, o
que acabou por acontecer em 1968.

Circularam também neste ramal
além das séries já referidas e num passado
mais longínquo, as CPss 1114 a 1131 (CP
41 A 45), CPss 1145 a 1153 (CP71 a 79),
CPss 1161 a 1168 (CP 141 a 148), CPss
1281 a 1299 (CP221 a 252), CPss 1261 a
1266 (CP 281 a 186), CPss 1701 a 1719
(CP 701 a 719) e numa época mais recente
a série 070 a 097.

Quanto às Brissoneau, série 1201
a 1225, desde logo dominaram os serviços
na linha do Algarve fazendo-lhes
companhia as pesadas carruagens "B-600"e
uma ou outra "Budd" de Ia classe e os
conhecidos furgões DF500. Viriam a acabar
com o serviço das NoHAB, anos mais tarde,
permanecendo donas e senhoras do Algarve
durante 33 anos prestando um serviço
duvidoso e muito menos honroso do que as
prestigiadas automotoras. (Estas
locomotivas apenas estavam equipadas com
freio a vácuo, daí que levassem sempre as
B-600 "às costas", embora tendo sido
equipadas nas oficinas do Barreiro já
durante o ano 1998 com freio dual o que
não lhes valeu de nada na prática...).

Em 1970 circulavam ainda oito
NoHAB 's em cada sentido, uma delas entre
Lagos e Silves e volta. Um ano mais tarde
são criados três serviços semi-directos de
Lagos a Vila Real de St° António e volta
assegurado por estas automotoras. Havia
ainda três circulações com locomotiva e
carruagens, uma delas era procedente de
VRSA e volta, e as outras duas em cada
sentido davam ligação aos directos de e para
Lisboa.

Em 1973 entrou em exploração a
Central Termoeléctrica de Tunes, mas só
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em 1982 e 1983 foi dotada de 4 grupos
geradores. Sendo o principal combustível
o gasóleo houve necessidade de o
transportar de forma eficiente para a
central. Presume-se que o ramal "Tunes
EDP" tenha sido construído pela altura da
instalação dos novos geradores. O
transporte de gasóleo era feito de Sines para
Tunes em vagões cisterna fraccionados por
locomotivas Alço 1500/1520. A fraca
potência desenvolvida por esta central ditou
o fim do transporte de combustível por via
férrea sensivelmente um ano depois de ser
construído o ramal, pois este núcleo de
produção de energia é caracterizado como
uma "central de emergência" que apenas
entra em funcionamento em situações
pontuais de sobrecarga.

Em 4 de Julho de 1973 foi dada a
ordem para a construção do ramal
particular " Amorim"situado ao km
317,350 para o transporte de cortiça
daquela indústria com destino ao Barreiro.
Este comboio era formado, já no declínio,
por uma locomotiva 1200 que levava vagões
carregados de trigo para Lagos deixando 3
a 4 vagões vazios em Silves para serem
carregados no ramal Amorim. Na volta
trazia de Lagos 5 a 6 vagões de adubos e
em Silves integrava os vagões de cortiça.
Para este transporte, efectuaram-se algumas
vezes comboios especiais. Na estação de
Tunes todo este material era integrado no
comboio de mercadorias procedente de Vila
Real de St0 António, com destino ao
Barreiro. Os carregamentos de cortiça
terminaram no ano de 1985.

Em 1974 foi inaugurado o serviço
directo do Barreiro a Lagos em automotora
NoHAB. Cinco anos mais tarde o serviço

passou a ser assegurado por uma
locomotiva "Whitcomb 1300" e por
carruagens "B-600" e posteriormente por
carruagens "Budd". Utilizou a
concordância de Tunes durante algum
tempo mas devido ao mau estado da linha
e à necessidade de servir Tunes optou-se
por efectuar a manobra de inversão naquela
estação. Mais tarde este serviço passou a
ser assegurado pelas locomotivas Alço das
séries 1500/1520. Devido às restrições
aplicadas à ponte de Portimão, estes
comboios eram assegurados por
locomotivas da série 1200 a partir de Tunes.
Este serviço era chamado "Especial de Fim-
de-semana" e efectuava-se às sextas-feiras
do Barreiro a Lagos regressando no
domingo.

Durante a década de 80 foram
carregados em Portimão durante algum
tempo blocos de sienito extraídos da serra
de Monchique que tinham como destino o
Japão. Chegaram a efectuar-se num ano 200
a 250 comboios de 8 a 9 vagões carregados
com aquela pedra. Naquela estação eram
também descarregados vagões de adubo
para o posto de distribuição da CUF. Além
destas mercadorias havia igualmente o
serviço de detalhe composto essencialmente
por produtos para o comércio local.

Com as alterações ao horário do
verão de 1988 foi criado o serviço
Intercidades do Barreiro a Lagos em
carruagem directa. O comboio era
composto por uma potente locomotiva
"English Electric 1800" e por carruagens
"Sorefame" da série 22-40 convertidas
esteticamente para este serviço. Na estação
de Tunes o comboio era desmembrado e a
tracção ficava a cargo de uma

2005 • N°13 • O FOGUETE



RAMAL FERROVIÁRIO DO BARLAVENTO ALGARVIO

"Brissonneau" até à última estação mais a
sudoeste da Europa. Este serviço durou até
ao verão de 1994.

Em 1991 a CP tenta ganhar mais
passageiros criando três serviços Inter-
Regionais diários entre Lagos e Vila Real
de St° António e vice-versa, sendo assim
possível fazer o percurso de Faro até Lagos
numa hora e vinte minutos contrastando
com as míseras duas horas e meia que o
serviço Regional demorava. Pela primeira
vez eram usadas as recentes automotoras
triplas diesel da série 0651-0662 que
paravam nas principais estações. Nas
ligações aos comboios Inter-Regionais para
e de Lisboa era usada a composição com
carruagem directa, normalmente
traccionada por uma "English Electric
1400" afecta ao depósito de Tunes-Faro
especialmente para este serviço.

Com o novo horário de verão de
1999, foram retiradas todas as locomotivas
1200 do serviço do Algarve e da estação de
Tunes partiram duas marchas para as
conduzir ao Barreiro, acabando assim o
domínio das "Brissonneau" no sul do país.
As "U.T.D.650" foram recambiadas para o
sotavento (e mais tarde trocadas pela
primeira série), sendo o serviço do ramal,
a partir de aí, assegurado, só em segunda
classe, pelas "English Electric 1400" e por
carruagens "Sorefame" A9y. O barlavento
algarvio passou a ter apenas o serviço
Regional. Este serviço durou até Junho de
2004 mas somente com duas carruagens
"Sorefame" 22-40, sendo algumas
circulações asseguradas, também, por
U.T.D., série 0601 a 640. A partir do dia 6
de Junho de 2004 estas automotoras
passaram a ter a exclusividade do serviço
no ramal de Lagos..

No ano de 1999 acabou o serviço
de carruagens directas nos Inter-Regionais
para Lagos. Passaram apenas a existir
carruagens directas de ligação aos
Regionais 4702 (comboio nocturno VRSA-

Barreiro) e 4703 (no sentido inverso), os
últimos a ter tracção titular por locomotivas
Alço 1500\20.

Os serviços na linha do Algarve
passaram a ser geridos apenas pelo depósito
de Faro, pois as manobras na estação de
Tunes já eram precárias servindo apenas
de apoio de abastecimento aos comboios de
origem e destino naquela estação e aos
comboios de mercadorias que aguardavam
um canal aberto para poderem circular na
linha do Sul.

A estação de Lagos

É uma construção simples e
elegante inicialmente dotada apenas de um
topo extremo (ao km 347,518) visto de não
se tratar de uma estação "terminus." Na
altura da construção ponderava-se ainda a
construção de uma linha a partir desta
estação até Sines. Estava dotada de 8 linhas,
três para o serviço de passageiros, um topo
para o cais de mercadorias e outro no
extremo oposto do cais para arrumação de
material de uma placa giratória e de uma
rotunda coberta. O depósito de
abastecimento de água às locomotivas a
vapor encontrava-se perto do fosso de
manutenção na linha VI tendo desaparecido
provavelmente durante os anos 70. Uma
reorganização do layout de linhas teve
lugar nos anos 90. Era uma estação bem
frequentada e cujo edifício se avistava ao
longe mas, devido a interesses imobiliários,
rapidamente ficou escondida com a
construção de uma imponente marina
rodeada de altos edifícios. Os terrenos
tornaram-se então mais valiosos e em
Agosto de 2001 surge o protocolo entre a
REFERUNVESFER, IPS - Instituto
Portuário do Sul e a Câmara
Municipal de Lagos para
definir uma
requalificação e
renovação

Locomotiva 1206 na estação de Lagos em 1996.

urbana da área envolvente à estação. Uma
unidade hoteleira será erguida no espaço
onde se encontravam os dormitórios da
estação, integrando a secção museológica
como pólo de interesse e turístico,
preservando o edifício da estação para
outros fins. A nova estação que foi
construída no lado Este, junto ao armazém
de mercadorias, já se encontra em
funcionamento embora o edifício de
passageiros não esteja concluído sendo
necessário adquirir os bilhetes na antiga
estação. Todo o ramal foi, como exige o
progresso, dotado de um sistema de
sinalização e segurança combinado entre o
CTC e o Bloco orientável, com balizas de
ConVel. Talvez num futuro próximo com a
extensão da catenária ao ramal de Lagos e
a Vila Real de St0 António com ligação para
a outra margem do Guadiana se consiga,
de uma vez por todas, afirmar o comboio
como motor de desenvolvimento de toda
esta região que parece sempre ser
perseguida pelos antigos «velhos do
Restelo» do séc. XIX e dos casmurros do
séc. XX em desacreditar nas
potencialidades deste "pobre" Algarve. •

"Batem os carros de aluguer, ao fundo,
Levando à via-férrea os que se vão.

Felizes!"
-Cesário Verde, Ave-Marias
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