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ediToRiaL

Este	mês	de	Abril	trouxe-nos	as	
mais	variadas	novidades	ao	panora-
ma	ferroviário	nacional.	Começando	
pelas	 piores:	 o	 descarrilamento	 de	
uma	das	composições	Talgo	do	“Lu-
sitânia”	ao	chegar	à	estação	de	San-
ta	Apolónia,	aparentemente	enquan-
to	atravessava	uma	agulha.	A	nossa	
rede	 ferroviária	 parece	 continuar	
assombrada	e	de	tudo	vai	suceden-
do	este	ano.	Felizmente,	a	ponta	de	
sorte	 que	ainda	nos	 resta	 continua	
a	 ditar	 apenas	 danos	 materiais	 a	
registar,	e	 infelizmente	o	 transporte	
ferroviário	 continua	 a	 aparecer	 nas	
notícias	pelas	piores	razões.

Na	vertente	mais	operacional,	a	
CP	Carga,	após	sucessivos	anos	de	
racionalização	 de	 tráfegos,	 decidiu	
revolucionar	os	seus	comboios,	des-
de	logo	acabando	(em	teoria)	com	as	
composições	não-bloco	e,	por	arras-
to,	 também	 com	mais	 um	ou	 outro	
tráfego.	 À	 primeira	 vista	 esta	 ideia	
até	me	soou	bem.	No	final	de	contas	
estava	na	hora	da	empresa	assumir	
efectivamente	os	 tráfegos	que	con-
segue	 e	 que	 vale	 a	 pena	 operar	 e	
colocar	de	lado	os	restantes.	No	en-
tanto,	 começa-me	 agora	 a	 parecer	
evidente	que	a	ideia	não	é	assim	tão	
perfeita,	provavelmente	por	ter	sido	
levada	ao	extremo	quando	a	estru-
tura	 de	 tráfegos	 da	 CP	 Carga	 não	
se	enquadra	 totalmente	 (ao	contrá-
rio	do	que	se	passa	na	Takargo),	ou	

eventualmente	por	ter	sido	mal	apli-
cada.	Certo	é	que	assistimos	agora	
a	uma	proliferação	de	diversos	com-
boios	 para	 operar	 tráfegos	 que	 se	
encontravam	até	então	aglutinados,	
e	com	diversas	circulações	pelo	país	
com	cargas	muito	abaixo	dos	limites	
que	 o	material	 de	 tracção	 permite.	
Penso	que	seria	oportuno	aperfeiço-
ar	 rapidamente	 este	 esquema,	 sob	
pena	de	se	traduzir	em	custos	des-
necessários.

Para	os	entusiastas,	Abril	trouxe	
também	 alguma	 animação.	 A	 via-
gem	 do	 Comboio	 Presidencial	 de	
Contumil	para	o	Entroncamento	fez	
as	maravilhas	dos	inúmeros	que	se	
espalharam	 ao	 longo	 do	 seu	 per-
curso	para	assistir	 e	 registar	a	 sua	
passagem.	Nem	os	 populares	 fica-
ram	indiferentes	àquela	composição	
tão	singular	de	seis	veículos	com	a	
1424	na	frente,	que	sofreu	mas	que	
não	 conseguiu	 terminar	 a	 viagem.	
Esperamos	 agora	 que	 o	 Presiden-
cial	 continue	 a	 sua	 “viagem”	 sobre	
carris,	 através	 do	 aluguer	 para	 os	
grupos	 que	 queiram	 disfrutar	 de	
uma	viagem	a	bordo.	As	perspecti-
vas	 permanecem	 elevadas,	 com	 o	
PTG	 a	 anunciar	 na	 sua	 página	 do	
Facebook	 uma	 viagem	 em	 2014,	
ainda	que	não	estando	confirmada.

O	mês	de	Maio	na	Trainspotter 
traz	mais	uma	vez	uma	grande	va-
riedade	de	conteúdos,	que	vão	des-
de	os	tráfegos	de	cimento	no	Oeste,	
vistos	ao	pormenor,	até	à	inspecção	
geométrica	 de	 via,	 passando	 por	
outros	 temas	como	a	evolução	das	
passagens	de	nível	e	a	recordação	
do	fatídico	acidente	de	Abela,	na	LI-
nha	de	Sines,	e	terminando	no	mo-
delismo,	já	completamente	enraíza-
do	na	revista.	

Por	fim,	apenas	me	resta	dese-
jar	uma	óptima	viagem	por	esta	edi-
ção,	esperando	que	corresponda	às	
expectativas	dos	nossos	leitores.

Ricardo Quinas

Ricardo Ferreira
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A ligação entre a ferrovia e 
a Central do Pego data já de 
1993. Fotografia de vagões Tejo 
Energia na central

João Cunha

spoTTing
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bReVes

FErnAvE lAnçA sEgunDo 
Curso DE MAquInIsTAs

A	Fernave	arranca	em	Maio	 com	o	 segundo	 curso	 de	 formação	
inicial	 de	maquinistas.	A	 empresa	 do	
grupo	CP	justificou	esta	aposta,	pouco	
tempo	após	o	lançamento	do	primeiro	
curso	semelhante	no	passado	mês	de	
Dezembro,	 com	o	 interesse	 demons-
trado	por	alguns	operadores	 ferroviá-
rios	neste	tipo	de	profissionais.
Para	 esta	 nova	 edição,	 além	 da	

formação	 teórica,	 o	 programa	 conta	
também	com	formação	prática	nas	au-
tomotoras	2300/2400	e	nas	 locomoti-
vas	eléctricas	5600,	à	semelhança	da	
primeira	edição,	e	ainda	formação	nas	
locomotivas	diesel	Euro4000	da	Vos-
sloh,	em	substituição	das	locomotivas	
1900.	Contudo,	a	maior	novidade	será	
a	 formação	 prática	 em	 contexto	 de	
trabalho	e	a	oportunidade	de	 realizar	
um	estágio	profissional	num	operador	
ferroviário.
O	 curso	 tem	 início	 no	 dia	 13	 de	

Maio,	com	uma	duração	de	onze	me-
ses.	 Encontra-se	 limitado	 a	 um	 má-
ximo	de	17	 formandos.	O	custo	é	de	
18.800	euros,	a	que	acrescem	200	eu-
ros	referentes	aos	exames	médicos	e	
psicológicos.

Para	mais	informações
consultar	www.fernave.pt

335.003 da coMsa chega a poRTugaL

A	locomotiva	 335.003	 da	
Comsa	 Rail	 começou	 no	

mês	de	Abril	a	operar	em	Portu-
gal.	Esta	era,	até	então,	a	única	
locomotiva	 Euro4000	 deste	 ope-
rador	privado	espanhol	que	ainda	
não	 tinha	 operado	 em	 Portugal,	
juntando-se	 agora	 às	 restan-
tes	 dias	 unidades.	 Este	material	
opera	 em	Portugal	 por	 conta	 da	
Ibercargo	Rail,	 resultante	da	sua	
parceria	 com	 a	 Takargo.	 Para	 a	
sua	circulação	em	Portugal	 ape-
nas	 foi	 necessária	 a	 instalação	
do	equipamento	 do	Convel	 e	 de	
rádio-solo.

Também	 durante	 o	 mês	 de	
Abril	 iniciaram	 serviço	 comercial	
em	 Portugal	 vagões	 plataforma	
Sgnss	da	Comsa	adaptados	para	

o	 transporte	de	madeira,	através	
da	 instalação	 de	 fueiros	 seme-
lhantes	aos	utilizados	nos	vagões	
da	Takargo	para	este	mesmo	efei-
to.	O	material	encontra-se	agora	
a	operar	nos	tráfegos	de	madeira	
entre	A	Coruña	e	Lugo,	na	Galiza,		
e	as	fábricas	da	Soporcel	e	Celbi	
da	 Figueira	 da	 Foz	 e	Celtejo	 de	
Ródão.

Segundo	 o	 noticiado	 pela	 re-
vista	 “Transportes	 &	 Negócios”,	
em	vista	encontra-se	o	arranque	
de	um	novo	serviço	de	 transpor-
te	 de	madeira	 no	mês	 de	Maio,	
proveniente	de	Lalín,	na	Galiza,	e	
com	destino	às	mesmas	fábricas	
da	 Figueira	 da	 Foz.	 É	 esperada	
uma	frequência	semanal	de	cinco	
comboios.

ricardo Mota

João Joaquim
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ResTauRo do 
coMboio 

pResidenciaL 
esTá finaLizado

A	restauração	 e	 homologação	do	Comboio	Presidencial	está	
terminada.	O	restauro	teve	início	em	
Novembro	de	2010	e	todos	os	seus	
seis	veículos	estão	já	no	Museu	Na-
cional	Ferroviário	no	Entroncamento	
para	breve	exposição	na	secção	das	
oficinas	do	vapor.
Além	 da	 exposição	 estática,	 o	

comboio	 estará	 disponível	 para	
viagens	especiais	 à	 velocidade	ho-
mologada	 de	 80	 km/h.	 No	 início	
do	 restauro,	 o	museu	 tinha	 previs-
to	 uma	 série	 de	 viagens	 especiais	
com	o	comboio,	dentro	do	programa	
“Passeios	 Presidenciais”.	 Mas	 de	
momento	 e	 ainda	 este	 ano	 o	 mu-
seu	 pretende	 efectuar	 uma	 viagem	
inaugural	com	a	presença	do	senhor	
Presidente	da	República,	Professor	
Doutor	Cavaco	Silva.	

O	 comboio	 foi	 deslocado	 para	 o	
Entroncamento	 no	 dia	 23	 de	Abril,	
numa	 marcha	 especial	 entre	 Con-
tumil	e	Entroncamento	com	a	 loco-
motiva	1424.	A	marcha	teve	a	infeliz	
particularidade	de	ver	uma	avaria	na	
locomotiva	perto	da	Lamarosa,	que	
forçou	a	um	socorro	com	as	locomo-
tivas	5616	e	5617.
O	 restauro	 foi	 desenvolvido	 pela	

EMEF	 nas	 oficinas	 de	 Contumil	 e	
Guifões	e	financiado	essencialmen-
te	pelo	Instituto	de	Turismo	de	Por-

tugal	e	pelo	QREN,	com	valor	pró-
ximo	dos	dois	milhões	de	euros.	O	
processo	 interviu	 na	 composição	 a	
nível	 estrutural,	 mecânico,	 eléctri-
co,	 técnico	 e	 patrimonial.	 Também	
a	 locomotiva	 1805	 esperava	 ficar	
homologada	para	circular	com	este	
comboio,	mas	continua	à	espera	de	
decisão	em	Contumil.
No	site	do	grupo	PTG	está	já	pre-

vista	uma	viagem	especial	com	este	
comboio	para	meados	2014.

Comboio Presidencial à passagem por quintãs

Ricardo	Ferreira

Comboio Presidencial em manobras no Entroncamento

Pedro	Mêda
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Mas	antes	de	partirmos	para	uma	viagem	de	
sul	para	norte	pelos	comboios	regulares	de	
mercadorias	da	CP	Carga,	de	salientar	tam-

bém	a	publicação	do	7º	aditamento	à	IET	10,	no	passa-
do	dia	21	de	Abril,	que	estabeleceu	alterações	na	nume-
ração	dos	comboios	que	circulam	da	rede	nacional.

Iniciamos	a	nossa	viagem	pela	Linha	do	Sul,	em	vir-
tude	de	ser	relativamente	mais	fácil	analisar	os	tráfegos	
e	comboios	no	sul	do	país.	De	facto,	o	sul	passou	prati-
camente	ao	lado	destas	alterações	levadas	a	cabo	pela	
CP	Carga	 na	 operação	 das	 suas	mercadorias,	 devido	
sobretudo	ao	facto	de	já	concentrar	um	elevado	número	
de	composições-bloco.

O	comboio	regular	de	mercadorias	que	circula	mais	a	
sul	do	nosso	país,	o	jet-fuel	Petrogal	–	Loulé	mantém	a	

frequência	de	segunda	a	sexta.	O	regres-
so	 à	Petrogal	 ocorre	 nos	 dias	 seguintes,	
ao	fim	da	tarde.

Ligeiramente	 mais	 a	 norte,	 os	 com-
boios	a	ligar	Praias	do	Sado	à	Somincor	e	
posteriormente	às	minas	de	Neves-Corvo	
e	 respectivo	 regresso	 a	 Praias	 do	 Sado,	
mantém-se	 também	com	 três	circulações	
diárias	de	segunda	a	sábado.

De	 seguida,	 vamos	 ao	 encontro	 dos	
tráfegos	 que	 circulam	 em	 direcção	 a	 Si-
nes,	além	do	jet-fuel,	conforme	já	referido.	

O	 emblemático	 tráfego	 de	 carvão	 a	
ligar	 o	 porto	 de	Sines	 à	 central	 do	Pego	
continua	a	operar	três	idas	e	voltas	diárias,	
sendo	 que	 a	 quarta	 ligação	 se	 encontra	

cp caRga 
ReesTRuTuRa os seus seRViços

Tal como noticiámos na edição anterior, a CP Carga decidiu adoptar uma nova 
estratégia na estruturação dos seus tráfegos, nomeadamente a aposta exclusiva 
em comboios-bloco. Apesar desta aposta ter um carácter sobretudo teórico, já 

que na prática continua a existir alguma flexibilidade na operação das mercadorias no 
terreno, importa agora realçar a nova estrutura de comboios regulares, inseridos em 

horário técnico, e comboios especiais associados a cartas impressas, com uma duração 
relevante. Este novo modelo foi adoptado a partir do passado dia 21 de Abril.

Ricardo Quinas

68430 vilar Formoso - gaia

Ricardo	Ferreira

98204 vilar Formoso - Penalva

Nuno	Magalhães
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suprimida	pelo	menos	até	ao	final	de	Junho.	
Nos	comboios	de	contentores	do	Terminal	XXI,	man-

tém-se	as	 três	 ligações	em	cada	sentido	para	o	 termi-
nal	de	mercadorias	da	Bobadela,	de	segunda	a	sábado,	
mais	 um	quarto	 comboio	 que	apenas	 circula	 à	 quinta-
-feira,	 e	mantém-se	 também	as	 duas	 idas	 e	 voltas	 ao	
Entroncamento,	 igualmente	 com	 seis	 circulações	 por	
semana.	Por	último,	de	referir	a	ligação	Alhandra	–	Pe-
trogal	–	Alhandra	para	o	transporte	de	biodiesel,	que	não	
é	excepção	aos	restantes,	e	mantém	a	frequência	de	cir-
culação,	às	quartas	e	sextas.

Mais	a	norte,	vamos	ao	encontro	de	outros	comboios	
do	triângulo	Poceirão	–	Pinhal	Novo	–	Praias	do	Sado.	
Inalterados,	mantem-se	o	comboio	de	sucata	do	Entron-
camento	para	a	Siderurgia	Nacional	ao	domingo	e	res-
pectivo	regresso	à	terça-feira,	e	ainda	os	comboios	des-
tinados	ao	porto	de	Setúbal,	nomeadamente	o	cimento	
de	Alhandra	 para	 exportação	 com	 a	 operação	 de	 três	
comboios	em	cada	sentido	aos	dias	úteis	(sendo	que	um	
dos	comboios	Setúbal-Mar	–	Alhandra	circula	via	Ponte	
25	 de	Abril,	 durante	 a	 noite),	 o	 tráfego	 de	 automóveis	
da	Auto-Europa	 igualmente	para	exportação,	com	uma	
circulação	 de	 segunda	 a	 sexta	 em	 cada	 sentido,	 e	 as	
ligações	com	a	Siderurgia	Nacional,	com	a	operação	de	

dois	 comboios	 por	 sentido,	 também	 aos	
dias	úteis,	apenas	com	a	nuance	de	que	
às	segundas,	o	primeiro	comboio	Setúbal-
-Mar	–	Siderurgia	Nacional	deu	lugar	a	um	
comboio	 Poceirão	 –	 Penalva,	 que	 segue	
depois	para	a	Siderurgia,	com	vista	a	con-
tinuar	a	efectuar	os	restantes	siderúrgicos.

O	único	destaque	no	conjunto	de	com-
boios	que	atravessam	esta	zona	vai	para	
o	 fim	 dos	 comboios-eixo	 –	 existiam	 dois	
comboios	 deste	 género	 em	 cada	 sentido	
a	ligar	o	Entroncamento	a	Praias	do	Sado	
e	a	substituição	por	novos	comboios-bloco	
directos,	com	madeira	 (estilha)	para	Dar-
que	às	segundas,	quartas	e	sextas,	e	com	
brita	para	Gaia	às	terças	e	quintas.	O	re-
gresso	 destes	 comboios	 ocorre	 directa-
mente	de	Darque	às	terças	e	quintas	e	de	
Gaia	às	segundas,	quartas	e	sextas,	todos	
eles	atribuídos	ao	transporte	de	madeira.

Altura	 de	 continuar	 a	 rumar	 a	 norte,	
atravessando	o	Tejo	 e	 fazer	 uma	peque-
na	paragem	nos	comboios	de	contentores	
da	zona	de	Lisboa.	Lisboa-Santa	Apolónia	
continua	a	contar	com	um	comboio	de	se-
gunda	 a	 sexta,	 em	 cada	 sentido,	 a	 ligar	
este	porto	de	Lisboa	ao	terminal	da	Boba-
dela,	apenas	com	pequenas	alterações	no	
horário.	Alcântara-Terra	voltou	a	ter	previs-
ta	a	recepção	de	um	comboio	regular	com	
contentores,	 aos	 dias	 úteis,	 proveniente	
da	 Bobadela,	 cujo	 regresso	 se	 efectua	

teoricamente	com	locomotiva	 isolada.	Começando	 já	a	
transição	 para	 os	 comboios	 a	 norte	 da	 Bobadela,	 um	
grande	destaque	vai	para	o	eixo	Alcântara-Terra	–	termi-
nal	da	Bobadela	–	Leixões	que	voltou	a	contar	com	duas	
ligações	de	contentores	em	cada	sentido,	à	semelhança	
do	que	já	aconteceu	durante	alguns	anos.	Um	dos	com-
boios	 circula	 até	Alcântara-Terra,	 de	 segunda	 a	 sexta,	
maioritariamente	durante	a	noite,	enquanto	o	outro	fica	
apenas	pela	da	Bobadela,	 com	partida	do	 terminal	 lis-
boeta	de	segunda	a	sexta	e	 regresso	no	dia	seguinte,	
circulando	predominantemente	durante	o	dia.

Nas	 circulações	 da	Bobadela	 para	 norte,	 além	 dos	
comboios	 para	 o	Terminal	 XXI	 que	 já	 foram	 referidos,	
destaca-se	também	o	fim	dos	comboios	eixo	para	o	En-
troncamento,	com	a	 introdução	de	novos	comboios	ou	
alteração	de	outras	circulações	já	existentes.	Uma	gran-
de	 novidade	 prende-se	 com	o	 regresso	 dos	 comboios	
expresso	de	contentores	a	ligar	o	terminal	da	Bobadela	
ao	Louriçal.	Foram	criados	quatro	comboios	no	sentido	
Louriçal	–	Bobadela,	de	terça	a	sexta,	e	dois	comboios	
no	sentido	inverso,	com	partida	às	terças	e	quintas.

O	 Iberian Link	 para	 Madrid,	 via	 Linha	 do	 Leste,	 so-
freu	 uma	 alteração	 no	 seu	 trajecto,	 passando	 a	 partir	
desde	 logo	 do	 terminal	 da	Bobadela	 e	 a	 regressar	 ao	

As 1400 acabam por ser as mais beneficiadas com a esta 
reestruturação, vendo reduzidas as suas actividades nas triagens

Bruno	Sousa

51230 godim - gaia

Nuno	Magalhães
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mesmo	 local,	 às	 quartas,	
sextas	 e	 domingos.	Outro	
caso	 idêntico	 é	 o	 tráfego	
de	contentores	para	Elvas	
que	também	passou	a	par-
tir	do	mesmo	ao	início	das	
tardes	de	segunda	a	sába-
do,	mas	cujo	regresso	está	
cortado	 no	 Entroncamen-
to.	 Foram	 assim	 criados	
cinco	 comboios	 Entronca-
mento	 –	 Bobadela	 para	 o	
encaminhamento	do	mate-
rial	de	Elvas,	a	circular	ao	
domingos	e	segunda	e	de	
quarta	 a	 sexta,	 durante	 a	
madrugada.

O	tráfego	de	amoníaco	
de	Huelva	mereceu	 ainda	
a	 criação	 de	 novas	 mar-
chas	 de	 seguimento	 de	
material	internacional,	que	apesar	de	deixarem	o	mate-
rial	em	Alverca,	terminam	apenas	na	Bobadela.	Assim,	
foram	criados	os	seguintes	comboios:

-	Terminal	da	Bobadela	–	Entroncamento,	às	segun-
das	e	quintas;

-	Entroncamento	–	Terminal	da	Bobadela,	igualmente	
às	segundas	e	quintas;

-	Entroncamento	–	Terminal	da	Bobadela,	às	terças	
e	sábados.

Outra	novidade	foi	a	criação	de	um	comboio	de	cere-
ais	totalmente	novo,	com	partida	do	terminal	da	Bobade-
la	e	tendo	como	destino	Ovar,	com	paragem	pelo	meio	
em	Alhandra.	Circula	apenas	aos	sábados	e	o	regresso	
de	Ovar	circula	apenas	até	ao	Entroncamento.

Para	 finalizar	 esta	 zona,	 o	 comboio	 da	 DB	 para	 a	
Alemanha	mantém-se	inalterado,	com	a	sua	partida	do	
terminal	lisboeta	ao	início	do	dia	de	sábado	e	regresso	
às	segundas	ao	início	da	tarde,	sendo	apenas	de	referir	
que	se	encontra	suspensa	por	 tempo	 indeterminado	a	
segunda	ligação	deste	tráfego.	

A	nossa	viagem	segue	para	norte,	indo	agora	ao	en-
contro	das	 linhas	da	Beira	Baixa	e	Leste.	Na	Linha	da	
Beira	Baixa,	além	dos	comboios	de	carvão	já	citados,	as	
cinco	ligações	semanais	Entroncamento	–	Ródão	–	En-
troncamento	continuam	a	ser	os	únicos	comboios	regu-
lares.	Circulam	aos	dias	úteis	e	carregam	pasta	de	papel	
para	exportação	na	fábrica	da	Celtejo.

Na	Linha	do	Leste,	além	dos	já	referidos	Iberian Link	
e	 comboios	 de	 contentores	 para	Elvas,	 existem	ainda	
quatro	 ligações	 semanais	 com	 partida	 e	 chegada	 ao	
Entroncamento,	com	amoníaco	proveniente	de	Huelva.	
Estes	comboios	apenas	têm	validade	durante	o	mês	de	
Maio,	 circulando	às	segundas,	 terças,	quintas	e	sába-
dos,	durante	o	período	da	madrugada	e	manhãs,	embo-
ra	com	horários	distintos	entre	si.

Contudo,	 o	 principal	 destaque	 na	 Linha	 do	 Leste	
vai	para	a	criação	de	um	comboio	de	madeira	Entron-
camento	–	Ponte	de	Sor,	durante	as	tardes	de	sábado,	
com	regresso	directo	a	Mangualde.	

Rumo	a	norte,	viajamos	até	Alfarelos	ao	encontro	do	
Ramal	 de	Alfarelos	 e	 Linha	 do	Oeste.	Além	dos	 com-
boios	já	referidos	de	contentores	para	o	terminal	da	Bo-
badela,	foram	também	criados	dois	novos	comboios	de	
contentores	Leixões	–	Louriçal	às	segundas	e	quartas.	

O	 tráfego	 de	 cimento	 para	 exportação	 entre	 Mar-
tingança	 e	 a	 plataforma	 de	Cacia,	 para	 seguir	 para	 o	
porto	 de	 Aveiro,	 tornou-se	 regular.	 Operam-se	 agora	
duas	idas	e	voltas	aos	dias	úteis	(sendo	que	a	primeira	
circulação	do	dia	apenas	cumpre	o	trajecto	Pampilhosa	
–	Martingança	e	a	última,	plataforma	de	Cacia	–	Pampi-
lhosa),	que	se	destacam	 também	pelo	 facto	de	serem	
operadas	com	tracção	eléctrica	entre	o	Louriçal	e	Cacia.	
Ainda	de	Martingança,	 foi	criado	uma	outra	 ligação	de	
cimento	Louriçal	–	Martingança	–	Louriçal,	a	circular	aos	
dias	úteis.

Para	Pataias,	continuam-se	a	operar	cinco	ligações	
semanais,	 com	partida	da	Pampilhosa.	O	 regresso	de	
Pataias	com	cimento	divide-se	de	segunda	a	sexta	res-
pectivamente	para	Leixões,	Irivo,	Mangualde,	Gaia	e	Iri-
vo	novamente.

Em	termos	de	comboios	de	madeira,	o	Louriçal	pas-
sou	a	 receber	o	 comboio	 internacional	 proveniente	de	
A	Susana,	na	Galiza,	via	Linha	do	Minho	(que	anterior-
mente	apenas	circulava	até	Gaia),	de	segunda	a	sexta-
-feira.	As	partidas	em	sentido	oposto	acontecem	igual-
mente	de	segunda	a	sexta,	sendo	que	à	sexta	apenas	
circula	até	Gaia.	Contudo,	o	maior	destaque	vai	para	a	
criação	de	um	comboio	regular	de	madeira	a	ligar	o	ter-
minal	de	São	Martinho,	na	Linha	do	Douro,	ao	Louriçal.	
Este	tráfego	que	até	então	era	carregado	no	Lousado,	

47810 Tuy-louriçal

Ricardo	Ferreira
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circula	às	terças	e	quintas.
O	terminal	de	São	Martinho	do	Campo	passou	a	ser	

o	local	de	carregamento	de	madeira	que	era	até	à	data	
carregada	no	Lousado.	Desta	 forma,	contam-se	agora	
duas	ligações	Gaia	–	São	Martinho	–	Louriçal,	às	terças	
e	quintas,	com	regresso	aos	dias	seguintes	para	Gaia.

O	 tráfego	 de	 cereais	 para	 o	Ramalhal	 foi	 alterado,	
passando	a	circular	aos	domingos,	com	partida	da	Pam-
pilhosa	para	o	Ramalhal	durante	a	manhã	e	regresso	ao	
início	da	tarde,	com	destino	a	Mangualde.	Circula	com	
tracção	diesel	apenas	a	sul	do	Louriçal.

Aos	sábados,	foi	ainda	criado	um	comboio	de	areia	
Pampilhosa	–	Louriçal,	com	o	regresso	com	destino	para	
Gaia.

Resta	apenas	referir	as	curtas	ligações	entre	o	Lou-
riçal	e	a	Soporcel.	São	actualmente	 três	 idas	e	voltas,	
duas	das	quais	de	segunda	a	sexta	e	a	outra	de	terça	a	
sábado,	responsáveis	pelo	transporte	de	madeira	para	o	
fabrico	de	pasta	de	papel	e	de	contentores	para	carre-
gamento	da	pasta	de	papel	para	exportação	na	unidade	
da	Soporcel,	todas	elas	a	circular	durante	
a	noite.

Em	Alfarelos,	fazemos	já	a	ponte	com	
a	Linha	da	Beira	Alta.	Também	esta	linha	
não	passou	ao	lado	da	reestruturação	dos	
comboios	 e	 sofreu	 algumas	 alterações	
significativas,	 traduzindo-se	 em	 especial	
no	 aumento	 do	 número	 de	 circulações	
regulares.	Apesar	de	se	continuar	a	con-
tar	com	uma	partida	diária	de	segunda	a	
sexta,	da	Pampilhosa	em	direcção	a	Vilar	
Formoso	 (com	 excepção	 de	 quinta-feira	
em	que	é	proveniente	de	Cacia),	as	circu-
lações	 descendentes	 desdobram-se	 em	
quatro	 comboios	 de	 Vilar	 para	 Alfarelos	
com	produtos	siderúrgicos	(de	segunda	a	

quarta	 e	 à	 sexta-feira),	
em	 dois	 comboios	 para	
Gaia	 (segundas	e	quin-
tas)	 e	 em	 um	 comboio	
para	 Cacia	 (quintas-
-feiras).	 O	 comboio	 de	
produtos	 siderúrgicos	
para	 Alfarelos	 regressa	
aos	mesmos	dias	até	à	
Pampilhosa.

Além	 destes	 e	 de	
outros	 comboios	 já	 re-
feridos,	 nomeadamente	
o	 comboio	 da	 DB	 para	
a	Alemanha,	o	comboio	
de	 Ponte	 de	 Sor	 para	
Mangualde	(com	regres-
so	também	aos	sábados	
para	 o	Entroncamento),	
o	 comboio	 de	 Pataias	

para	Mangualde	(com	regresso	até	à	Pampilhosa	tam-
bém	às	quartas)	e	os	cereais	do	Ramalhal	para	Man-
gualde	(com	regresso	até	à	Pampilhosa,	aos	domingos),	
resta	apenas	 referir	 a	 ligação	Pampilhosa	–	Guarda	–	
Pampilhosa,	com	cimento,	a	circular	aos	sábados.

Voltamos	agora	ao	principal	eixo	do	país,	a	Linha	do	
Norte,	com	uma	paragem	em	Souselas.	Esta	unidade	da	
Cimpor	mantém	uma	grande	 importância	 nos	 tráfegos	
da	CP	Carga.	Os	comboios	de	cimento	para	Leandro,	
no	 norte	 do	 país,	 mantêm	 a	 frequência	 de	 duas	 idas	
e	 voltas	 por	 dia,	 de	 segunda	a	 sexta.	O	destaque	 vai	
para	a	criação	de	duas	novas	circulações	regulares	de	
Souselas	para	a	plataforma	de	Cacia,	com	cimento	para	
exportação	via	porto	de	Aveiro,	com	duas	idas	e	voltas	
por	dia	de	segunda	a	sexta.	Também	foi	criada	uma	ida	
e	volta	de	cimento	de	Souselas	para	Gaia,	de	segunda	
a	sexta-feira.

Por	 fim,	 o	 tráfego	 de	 petcoke	 oriundo	 do	 porto	 de	
Aveiro	e	destinado	à	unidade	da	Cimpor	tornou-se	regu-
lar,	com	a	criação	de	uma	ida	e	volta	de	segunda	a	sexta	

83030 Entroncamento - Bobadela

Ricardo	Rodrigues

Cereais Pampilhosa - ramalhal

José	Sousa
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da	plataforma	de	Cacia.
Na	 Pampilhosa,	 outra	 curtíssima	 paragem,	 onde	

pouco	falta	dizer.	Apenas	de	referir	o	regresso	dos	com-
boios	vazios	de	cimento,	compreendidos	de	segunda	a	
sexta	e	respectivamente	provenientes	de	Leixões,	Irivo,	
Mangualde,	Gaia	e	Irivo	e	a	criação	de	um	reforço	regu-
lar	de	madeira,	proveniente	de	Valença	e	que	 termina	
a	viagem	na	Pampilhosa,	a	circular	exclusivamente	às	
quartas.

A	viagem	segue	para	norte,	com	mais	uma	curta	pa-
ragem,	desta	vez	na	plataforma	de	Cacia.	Para	o	enca-
minhamento	do	cimento	anteriormente	referido,	quer	de	
Martingança,	quer	de	Souselas,	para	o	porto	de	Aveiro,	
foram	criados	cinco	idas	e	voltas	por	dia,	de	segunda	a	
sexta,	a	que	acresce	outra	ainda	outra	ida	e	volta	para	
o	comboio	de	petcoke,	com	igual	regime	de	frequência.

Seguimos	 agora	 até	 à	 triagem	mais	 importante	 do	
norte	do	país,	Gaia,	e	por	conseguinte	seguimos	 ime-
diatamente	às	linhas	de	Leixões,	Minho	e	Douro,	já	que	
todas	as	circulações	para	sul	foram	citadas.

Na	Linha	de	Leixões,	além	dos	comboios	expresso	
de	contentores	para	Lisboa	e	Louriçal	e	do	cimento	de	
Pataias,	resta	salientar	a	criação	de	dois	comboios	regu-
lares	de	segunda	a	sexta	(com	excepção	de	quarta-feira	
em	que	apenas	circula	um	deles),	entre	a	siderurgia	de	
Leandro	e	Leixões,	e	respectivos	regressos.

Saltamos	de	seguida	para	a	Linha	do	Douro.	O	Po-
cinho	 continua	 a	 receber	 uma	 ida	 e	 volta	 semanal	 de	
cimento,	passando	a	circular	à	sexta-feira.	Godim	viu	a	

sua	 oferta	 também	de	 cimento	 ser	 reduzida,	 de	 cinco	
para	apenas	duas	idas	e	voltas	por	semana,	às	terças	
e	quintas,	destacando-se	também	a	alteração	completa	
no	horário,	passando	a	circular	no	período	da	manhã.

O	 ramal	de	 Irivo	viu	a	oferta	ser	 reduzida	de	cinco	
para	quatro	 ligações	por	semana,	 recebendo	agora	os	
dois	comboios	já	referidos	de	Pataias	às	terças	e	sextas,	
com	 regresso	até	à	Pampilhosa,	e	outras	duas	 idas	e	
voltas	de	Gaia	às	quartas	e	sextas.

O	terminal	de	São	Martinho	do	Campo,	recebe	dois	
comboios	da	Pampilhosa,	para	o	carregamento	de	ma-
deira,	 que	posteriormente	 segue	para	 o	 Louriçal,	 con-
forme	 já	 referido,	 relembrando	 também	que	 circula	 às	
terças	e	quintas.	

A	nossa	viagem	termina	na	Linha	do	Minho.	Não	es-
quecendo	os	muitos	comboios	já	referidos,	em	especial	
os	internacionais	de	madeira	entre	A	Susana	e	Louriçal	
de	 segunda	 a	 sexta,	 que	mantém	o	 horário	 no	Minho	
praticamente	 inalterado	 e	 os	 comboios	 para	 Darque	
(que	foram	reduzidos	de	cinco	para	três	circulações	por	
semana,	às	segundas,	quartas	e	sextas),	espaço	ainda	
para	citar	duas	idas	e	voltas	às	terças	e	quintas	ao	ter-
minal	de	Tadim	e	as	marchas	Gaia	–	Leandro	e	Leandro	
–	Gaia,	que	apesar	de	circularem	de	segunda	a	sexta,	
apenas	prevêem	o	transporte	de	mercadoria	às	terças	e	
sextas	em	direcção	à	siderurgia	e	às	quartas	e	sábados	
no	 sentido	 oposto.	 Nos	 restantes	 dias	 estas	 marchas	
contemplam	apenas	a	circulação	de	locomotiva	isolada.	

Especial leixões - Marco Canaveses

João	Fernandes
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No	dia	8	de	Abril	de	
2013	o	LRV	9507,	
que	 se	 encontra-

va	no	Posto	de	Manutenção	
do	Corgo	(Régua),	foi	deslo-
cado	para	a	Linha	do	Vouga	
para	dar	início	a	um	conjunto	
de	 testes	 com	 objectivo	 de	
homologação	 para	 serviço	
ferroviário	na	região.	A	auto-
motora	realizou	 logo	a	partir	
desse	dia	e	em	toda	a	exten-
são	da	Linha	do	Vouga	uma	série	de	ensaios	duran-
te	o	período	noturno,	que	tiveram	o	objectivo	essen-
cial	de	verificar	o	comportamento	da	automotora	na	
descrição	em	curva,	na	resposta	a	problemas	na	via	
e	a	na	resposta	à	sinalização.	

As	 marchas	 realizaram-se	 essencialmente	 em	
período	nocturno	entre	Sernada	–	Aveiro	–	Sernada	
e	Sernada	 –	Espinho	 –	Sernada,	 tendo	 a	CP	 lan-
çado,	inclusivé,	um	aviso	de	difusão	às	populações	
para	tomarem	cuidado	nas	passagens	de	níveis	nos	
dias	dos	ensaios,	uma	vez	que	àquela	hora	a	região	
não	está	habituada	a	ver	comboios	a	circular.

Dado	 serem	 veículos	
em	 que	 apenas	 um	 dos	
bogies	 é	 motor,	 foram	 re-
alizados	 ensaios	 com	 as	
duas	 orientações	 da	 auto-
motora.	 Por	 não	 existirem	
mesas	 de	 inversão	 opera-
cionais,	 a	 9507	 teve	 que	
ir	 inverter	 a	São	Gemil	 na	
zorra	da	via	larga.	

Os	 ensaios	 lançaram	
de	 imediato	 (e	 de	 várias	
entidades)	 críticas	 à	 CP	
que	pretende	colocar	auto-
motoras	ligeiras	no	serviço	
da	Linha	do	Vouga	que	vio-
laram	regras	de	segurança	
noutras	 linhas	 também	 de	
perfil	 crítico.	 O	 objectivo	

essencial	da	CP	é	complementar	o	serviço	da	Linha	
do	Vouga	 com	automotoras	 ligeiras	 com	melhores	
consumos	 e	 fiabilidade	 e	 libertar	 as	 automotoras	
9630,	 que	 nos	 últimos	 tempos	 têm	 sofrido	 vários	
problemas.	As	automotoras	LRV	poderão	 vir	 a	 cir-
cular	em	unidade	simples	ou	acopladas	em	dupla.	

Em	causa	está	 também	uma	 reestruturação	do	
serviço	Regional	na	linha,	de	modo	a	reduzir	custos	
de	operação	mas	também	em	dar	uma	melhor	res-
posta	às	populações.	Se	os	testes	mostrarem-se	po-
sitivos,	para	o	Vouga	poderão	seguir	todas	as	cinco	
unidades	da	CP	que	estão	sem	serviço	desde	Março	

LRV 2000 eM TesTes na 
Linha do Vouga

Ricardo  Ferreira

João	Joaquim

Transporte da lrv 9507 para Aveiro, Caíde, 8 de Abril de 2013

João	Joaquim

Passagem em Espinho da marcha para inverter a lrv a s.gemil, 17 de Abril
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de	2009	nas	Linhas	do	Tâmega	e	Corgo.
As	marchas	que	transportaram	a	automotora	so-

bre	a	via	larga	realizaram-se	com	recurso	à	locomo-
tiva	1424	e	zorra,	com	mais	duas	carruagens	CoRail	
para	peso-freio.

Breve resumo histórico

As	automotoras	LRV	(Light Rail Vehicles)	foram	
construídas	pela	EMEF	em	1995	a	partir	da	estru-
tura	 das	 unidades	 motoras	 intermédias	 das	 Duro	
Dakovic	que	foram	convertidas	na	série	9400,	como	
provável	resultado	do	protótipo	construído	na	EMEF	
para	serviço	interno	em	1993.	A	carroçaria	foi	total-
mente	nova	e	construída	pela	CAMO	e	o	seu	peso	
é	igual	ao	de	uma	unidade	das	originais	Duro	Dako-
vic.	Após	uma	série	de	ensaios	na	Linha	da	Póvoa	e	
Guimarães,	a	sua	velocidade	máxima	foi	fixada	nos	
84	km/h.	

	 Foram	 inicialmente	 construídas	 seis	 unidades,	
quatro	destinadas	aos	serviços	do	metro	de	Mirande-
la	(Linha	do	Tua)	na	cor	verde	e	com	bancos	simples	
nas	laterais	e	duas	às	restantes	linhas	de	via	estrei-
ta	do	Douro	(Tâmega	e	Corgo)	com	cor	vermelha	e	
bancos	duplos	nas	laterais.	Ao	serviço	no	Metro	de	
Mirandela	entraram	ao	serviço	em	1995	e	no	Corgo	
em	Abril	de	1996.	Só	mais	tarde	foram	construídos	
outros	três	veículos	para	serviço	Regional,	idênticos	

às	duas	unidades	de	cor	vermelha,	duas	para	entrar	
ao	serviço	na	Linha	do	Tâmega	em	Julho	de	2002	e	
outra	para	reforçar	o	serviço	no	Corgo.	A	sua	distri-
buição	pela	rede	foi	então	a	seguinte:

•	 9501,	9502	e	9507	–	Linha	do	Corgo;
•	 9503	(Lisboa)	e	9504	(Bruxelas)	–	Serviço	Regional	

na	Linha	do	Tua;
•	 9505	 (Paris)	 e	 9506	 (Estrasburgo)	 –	 Metro	 de	

Mirandela;
•	 9508	e	9509	–	Linha	do	Tâmega.

Na	Linha	do	Tua	vieram	a	ficar	conhecidas	pe-
las	piores	razões.	A	9504	sofreu	um	acidente	a	12	
Fevereiro	 de	 2007	 que	 levou	 a	 automotora	 ao	 rio	
Tua,	e	um	ano	mais	tarde,	a	22	de	Agosto	de	2008,	
também	a	9503	 sofreu	outro	 acidente	 que	acabou	
por	levar	ao	encerramento	de	grande	parte	da	Linha	
do	Tua.	Em	2009	são	alvo	de	alertas	sobre	as	suas	
deficiências	em	matéria	de	segurança	por	parte	de	
técnicos	suíços,	que	notificam	para	dificuldades	com	
tolerância	a	problemas	na	via.	A	transformação	em	
LRV	alterou	as	massas	dos	anteriores	veículos	e	as	
suspensões	teriam	de	ser	recalibradas	para	os	no-
vos	pesos.	Todas	as	 unidades	da	CP	acabam	por	
ser	encostadas	com	o	encerramento	do	Tâmega	e	
Corgo	em	25	de	Março	de	2009.

Fonte: Revista “Bastão-Piloto”

Transbordo em Aveiro

Ricardo	Ferreira
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João	Joaquim

Marcha da régua para Aveiro a 8 de Abril de 2013, passagem em ovar

Ricardo	Ferreira

9507 espera até à noite pelo início dos ensaios na linha do vouga
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No	passado	dia	14	de	Abril,	a	AAFM	fez	mais	uma	viagem	com	o	seu	Tren de los 80.	Desta	vez	a	
viagem	foi	de	Madrid	até	Soria	e	a	composição	foi	formada	pelas	carruagens	DD-8150	(furgão),	

WL26x-7128	 (carruagem	 camas),	 BC10x-9606	 (carruagem	 literas)	 e	 a	AA-9006	 (carruagem	 salão).	
Todas	as	carruagens	têm	sido	reparadas	e	restauradas,	além	de	terem	sido	pintadas	no	seu	esquema	
de	cor	original.	A	tracção	foi	assegurada	pela	locomotiva	319-332	da	RENFE	Integria,	cedida	para	a	
ocasião.	Com	esta	viagem	foi	a	primeira	vez	que	umas	carruagens	daquele	tipo	percorreram	a	linha	
Torralba	–	Soria,	linha	onde	as	automotoras	da	série	594	são	as	rainhas	dos	serviços	Regionais.	A	via-
gem	foi	um	sucesso,	já	que	todos	os	bilhetes	foram	vendidos.

Vizinha espanha

coMposição eM diRecção a soRia peRTo de Miño de MedinaceLi

David Aguaded

a coMposição já de VoLTa a MadRid, peRTo de Radona
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A	Efacec	 surgiu	 em	 1948,	 e	teve	 origem	 na	 empresa	
“Moderna”	 que	 havia	 sido	 forma-
da	 em	 1905.	 Sendo	 considerado	
o	 maior	 grupo	 eléctrico	 nacional	
de	 capitais	 portugueses,	 a	 Efacec	
destaca-se	 por	 ver	 o	 seu	 trabalho	
divulgado	 em	 mais	 de	 sessenta	
países.	 A	 empresa	 divide-se	 es-
sencialmente	 em	 três	 vertentes:
-	Energia;
-	 Engenharia,	 ambiente	 e	 servi-

ços;
-	Logística

Dentro	destas	três	vertentes	exis-
te	uma	parafernália	enorme	de	sub-
secções	que	sustentam	a	actividade	
da	 empresa.	 É	 dentro	 da	 vertente	
de	engenharia,	ambiente	e	serviços	
que	 podemos	 encontrar	 a	 unidade	
“automação”,	responsável	pela	con-
cepção	 e	 instalação	 das	 inúmeras	
passagens	 de	 nível	 marca	 Efacec	
que	 podemos	 encontrar	 um	 pouco	
por	todo	o	país.
Foi	 em	plena	década	de	80	que	

teve	início	a	aventura	da	Efacec	no	
universo	das	passagens	de	nível	au-
tomatizadas	em	Portugal,	quando	a	

CP	 toma	 a	 decisão	 de	 avançar	 de	
um	 modo	 mais	 abrangente	 para	 a	
instalação	de	sistemas	de	seguran-
ça	em	vários	locais	da	rede	ferrovi-
ária.	A	Efacec	tem	então	o	privilégio	
de	 ser	 a	 empresa	 escolhida	 para,	
em	conjunto	com	a	CP,	identificar	as	
passagens	 de	 nível	mais	 criticas	 e	
consequentemente	mais	 necessita-
das	de	serem	alvo	de	uma	completa	
remodelação.
A	primeira	 fase	 lançada	pela	CP	

era	 constituída	 pela	 modernização	
de	 107	 PNs,	 tendo	 a	 Efacec	 cum-
prido	o	objectivo	com	a	concepção	

Pedro André / Pedro Mêda José Sousa

efacec 
25 anos de passagens de nÍVeL auToMaTizadas

Passagem de nível de Tancos

Foi a 17 de Março de 1988 que foi implementada a primeira 
passagem de nível automatizada instalada pela Efacec. A 

colocação desta passagem de nível aconteceu na Linha da 
Beira Baixa, junto ao apeadeiro de Tancos, local onde ainda hoje 

existe, embora tenha, ao longo dos últimos quinze anos, sido alvo 
das habituais revisões e manutenções tão imprescindíveis para o 

quotidiano.
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de		49	PNs	do	tipo	B,	onde	se	usam	
as	meias-barreiras,	e	58	do	 tipo	C,	
onde	se	usam	apenas	os	sinais	 lu-
minosos.
Após	o	sucesso	de	todo	o	trabalho	

efectuado	 pela	 Efacec,	 a	 CP,	 num	
processo	de	modernização	da	rede	
ferroviária	nacional	com	vista	à	dimi-
nuição	da	sinistralidade,	adjudicou	à	
Efacec	ainda	durante	o	mesmo	ano,	
a	instalação	de	mais	107	passagens	
de	 nível	 automáticas.	A	 década	 de	
90	 traz	 novas	 encomendas	 à	 Efa-
cec	 com	a	encomenda	de	mais	73	
PNs,	 tendo	 o	 contrato	 sofrido	 uma	
alteração	com	a	CP	a	pedir	a	insta-
lação	de	equipamentos	em	mais	10	
PNs.	A	evolução	e	modernização	da	
tecnologia	 levou	 à	 implementação	
de	 novos	 sistemas	 nas	 passagens	
de	nível.	Em	1992	a	Efacec	 já	era	
responsável	por	300	passagens	de	
nível.	 Este	 crescente	 volume	moti-
vou	 a	 permanente	 procura	 por	 no-
vas	 soluções	 que	 permitissem	 um	
aumento	 gradual	 da	 segurança	 no	
atravessamento	das	vias	férreas.	
Com	o	passar	dos	anos	e	o	acu-

mular	de	experiência	nesta	área,	a	
Efacec	depara-se	com	novos	desa-
fios,	 mais	 concretamente	 com	 um	
projecto	 que	 pretendia	 simplificar	
o	 atravessamento	 seguro	 em	 vias	
onde	o	tráfego	ferroviário	fosse	mais	
residual.	O	desafio	é	aceite	e	cum-
prido.	Após	a	empresa	 contar	 com	
mais	 de	 400	 passagens	 de	 nível	
automatizadas	 no	 seu	 curriculum,	
são	 implementados	31	novos	siste-
mas	destinados	a	 linhas	de	 tráfego	
reduzido.	
A	 partir	 de	 2010,	 e	 já	 com	 22	

anos	 de	 experiência	 nesta	 maté-
ria,	 é	 apresentada	 a	 última	 versão	
de	proteção	de	passagens	de	nível	
automatizadas.	 Este	 sistema,	 sus-
tentado	 na	 evolução	 da	 tecnologia	
existente,	vem	adicionar	uma	maior	
flexibilidade	 e	 funcionalidades	 adi-
cionais,	 mantendo	 elevados	 níveis	
de	 segurança.	 Esta	 nova	 solução	
está	já	presente	em	mais	de	20	pas-
sagens	de	nível.
Mas	 a	 protecção	 e	 a	 segurança	

nas	 PNs	 não	 se	 cinge	 apenas	 ao	
que	está	presente	no	 local	de	atra-

vessamento,	 sendo	 que	 foram	 ins-
talados	 um	 pouco	 por	 toda	 a	 rede	
SPNs,	 ou	 seja	 sinais	 ferroviários	
de	 proteção	 que	 permitem	 ao	 ma-
quinista	a	 imobilização	do	 comboio	
antes	de	chegarem	à	passagem	de	
nível,	no	caso	de	alguma	anomalia.	
O	 funcionamento	dos	SPNs	é	bas-
tante	simples.	Com	a	luz	em	branco	
intermitente,	está	no	modo	aspecto	
permissivo,	ou	seja	as	meias-barrei-
ras	da	passagem	de	nível	estão	fe-
chadas.	No	caso	do	SPN	apresentar	
cor	 vermelha	 intermitente,	 significa	
que	o	equipamento	da	passagem	de	
nível	não	está	a	funcionar	correcta-
mente.

O	funcionamento	das	passagens	
de	nível	automatizadas	mais	moder-
nas,	embora	englobe	vários	aspec-
tos,	 tem	 mecanismos	 que	 operam	
de	uma	maneira	relativamente	sim-
ples.	Genericamente,	podem	dividir-
-se	em	sete	componentes	descritos	
a	seguir.

Sensores	de	Activação	da	
Passagem	de	Nível

	
Este	 sensor,	 colocado	 na	 via,	

permite	a	detecção	da	chegada	do	
comboio	 antes	 da	 passagem	 de	
nível.	 Podem	assumir	 variadas	 for-
mas,	tais	como	pedais,	loops,	circui-
tos	 de	 via	 ou	 contadores	 de	 eixos.	

Passagem de nível com meias barreiras, perto do sabugo na linha do oeste

Pormenor do equipamento da Efacec na linha do Alentejo
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Assim	que	o	veículo	ferroviário	é	de-
tectado,	processa-se	o	encerramen-
to	da	passagem	de	nível.

Sensores	de	libertação

Como	o	próprio	nome	indica	este	
sensor	 leva	 à	 abertura	 da	 passa-
gem	de	nível	após	a	passagem	de	
uma	composição.	O	sensor	funciona	
normalmente	com	base	numa	com-
binação	de	um	circuito	de	pista,	ou	
então	com	recurso	a	um	contador	de	
eixos.

Obstáculo	Físico

São	as	conhecidas	barras	metáli-
cas	que	baixam	antes	da	passagem	
do	 comboio.	 O	 comprimento	 delas	
varia	 entre	 os	 2,5	metros	 e	 os	 6,5	
metros,	 dependendo	 da	 situação.	
Normalmente	 existe	 uma	 barreira	
em	 cada	 lado	 da	 linha	 férrea	 que	
funciona	 como	 obstáculo	 à	 totali-
dade	 da	 via	 rodoviária	 ou	 apenas	
à(s)	 via(s)	 num	 dos	 sentidos.	 Esta	
solução	tem	sido	ultimamente	muito	
implementada,	 designando-se	 por	
“meias-barreiras”.	 No	 entanto,	 nes-
tas	situações	 tornava-se	possível	o	
contorno	das	barreiras.	Para	impos-
sibilitar	esta	situação	e	reforçar	a	se-
gurança,	em	vez	de	uma	só	barreira	
num	dos	 lados	da	via,	passou-se	a	

instalar	 duas	 “meias-barreiras”.	 O	
sistema	aplicado	pela	Efacec	leva	a	
que,	em	caso	de	avaria	no	sistema	
da	passagem	de	nível,	as	barreiras	
baixem	automaticamente,	prevenin-
do	assim	a	possibilidade	de	aciden-
tes.

Sinais	Luminosos

O	 mais	 habitual	 nas	 passagens	
de	nível	em	Portugal	conta	com	um	
semáforo	de	cada	 lado	do	atraves-
samento	 ferroviário.	 Estes	 semáfo-
ros	 têm	 genericamente	 duas	 luzes	
que	à	passagem	do	comboio	ficam	
vermelhas,	piscando	alternadamen-
te.	Este	conjunto	inclui	também	uma	
campainha	 que	 serve	 como	 aviso	
sonoro.	 Todos	 os	 semáforos	 têm	
um	painel	informativo	habitualmente	
com	um	número	de	telefone	destina-
do	a	prestar	informações.

Controladores

Este	 controlador	 tem	 como	 fun-
ção	 colocar	 em	 prática	 uma	 rotina	
que	“monitoriza”	e	“grava”	 todos	os	
movimentos	 do	 sistema	 da	 passa-
gem	de	nível,	tentando	desse	modo	
impedir	 que	 ocorram	 quaisquer	 fa-
lhas	que	coloquem	em	causa	o	nor-
mal	funcionamento	da	passagem	de	
nível.

Fontes	de	Alimentação

sensor colocado ao PK 111 da linha do Alentejo 
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	O	sistema	que	permite	o	funcio-
namento	 das	 passagens	 de	 nível	
pode	ser	alimentado	de	várias	ma-
neiras,	 desde	 a	 ligação	 directa	 à	
rede	eléctrica	pública,	utilização	da	
energia	proveniente	da	catenária	ou	
fontes	autónomas	ao	uso	de	painéis	
solares.

Caixas	de	Equipamentos

Genericamente	os	equipamentos	
electrónicos	estão	alojados	em	cai-
xas	metálicas	 localizadas	 nas	 ime-
diações	 das	 passagens	 de	 nível,	
devidamente	seladas,	sendo	que	al-
gumas	 estão	 equipadas	 com	 siste-
ma	de	ventilação	ou	de	aquecimen-
to,	dependendo	da	sua	localização	e	
das	condições	climatéricas.

Passados	25	anos	da	colocação,	
pela	Efacec,	da	primeira	passagem	
de	nível	automática	em	Portugal,	é	
merecido	 uma	 agradecimento	 pela	
dedicação	de	todos	os	profissionais,	
que	têm	ao	longo	de	todo	este	tem-
po	 contribuído	 para	 a	 maior	 segu-
rança	de	todos	quantos	atravessam	
ou	 circulam	nas	 linhas	 de	 caminho	
de	ferro	de	norte	a	sul	do	país.

Passagem de nível em pleno funcionamento

As habituais construções existentes junto das Pn’s, onde estão alguns equipamentos

Após a passagem do comboio, as meias barreiras abrem-se

FOnTeS :
www.efacec.com

Fer	XXI,	número	35

sPn perto do sabugo, linha do oeste
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José sousa

anTes & depois

vila real de santo António - guadiana
Fotografias de João Marques

1981

2006
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N esta edição continuamos a recordar 
os tempos do passado, quando os 
Regionais circulavam no Ramal de 

Cáceres, entre Torre das Vargens (Linha do 
Leste) e Marvão-Beirã. 

A caminho de Marvão, na zona da Cunheira

“MeMóRias” de Regionais
ToRRe das VaRgens – MaRVão-beiRã 

“poR cuRVas e conTRacuRVas”

João lourenço

Pedro André / José Sousa

Paragem na CunheiraJosé sousa

O	Ramal	 de	 Cáceres	 tinha,	para	os	oitenta	quilómetros	
de	extensão,	muito	poucas	

paragens,	e	as	que	tinha	situavam-se,	
como	sabemos,	 demasiado	afastadas	
dos	 centros	 populacionais.	 O	 número	
de	circulações	resumia-se	nos	últimos	
tempos	a	apenas	duas	em	cada	sentido	
e	as	ocupações	das	Allan’s	rondavam	
apenas	 três	 passageiros	 em	 média,	
segundo	 dados	 da	 CP,	 apoiando-se	
nesses	dados	para	dar	por	finalizado	o	
serviço	comercial	no	dia	1	de	Fevereiro	
de	2011.	

Os	oitenta	quilómetros	do	Ramal	de	
Cáceres	percorridos	pelas	Allan’s	não	
eram	 na	 maior	 parte	 do	 percurso	 de	
fácil	 acesso,	 já	 que	 praticamente	 não	
existem	estradas	asfaltadas	a	acompa-
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Pedro Mêda

nhar	 o	 ramal	 de	 perto.	 E	 as	 inúme-
ras	curvas	e	contracurvas	existentes,	
que	 serpenteiam	 o	Alto	Alentejo,	 se	
por	um	 lado	escondem	 inúmeros	 lo-
cais	de	spot,	por	outro	quase	que	in-
viabilizam	a	captura	de	panorâmicos	
registos	fotográficos.

Os	sussurros	que	saíam	dos	ga-
binetes	com	as	constantes	ameaças	
de	encerramento	do	serviço	Regional	
levam	a	que	a	partir	de	2009	se	co-
mece	 a	 pensar	 em	 registar	 fotogra-
ficamente	 alguns	 momentos	 ferro-
viários	que	haveriam	de	ficar	para	a	
posterioridade.	

Em	 2009,	 ir	 fotografar	 ao	 Ramal	
de	Cáceres	era	uma	quase	completa	
inutilidade,	já	que	o	primeiro	comboio	
(número	5550)	tinha	saída	do	Marvão	
logo	pelas	05h58	e	chegada	a	Torre	
das	Vargens	às	06h56,	circulando	em	
pleno	Verão	pouco	depois	do	Sol	nas-
cer.	Para	o	último	comboio	do	dia	(nú-
mero	 5553)	 a	 situação	 era	 bastante	
similar,	já	que	partia	da	Torre	das	Var-
gens	às	20h10	e	chegava	à	estação	
fronteiriça	às	21h12.	Apenas	nos	dias	
maiores	de	Verão	era	possível	 fazer	
algumas	fotografias	com	a	luz	do	fim	
do	dia.	Restavam	os	Regionais	5551	
e	 5552	 que	 circulavam	de	manhã	 e	
da	 parte	 da	 tarde,	 respectivamente,	
ainda	assim	muito	pouco	convidativo	
para	um	dia	de	spotting.	

Em	 alguns	 dias	 havia,	 felizmen-
te,	 a	 companhia	 do	 Iberian Link	 no	

regresso	 de	 Espanha,	 que	 em	 nada	
afectava	 a	 circulação	 dos	 regionais,	
já	que	não	se	efectuava	qualquer	cru-
zamento	nas	estações	intermédias	do	
ramal,	Vale	do	Peso	e	Castelo	de	Vide.

O	 ano	 de	 2010	 traz	 algumas	mu-
danças	benéficas	para	quem	procura-
va	o	Ramal	de	Cáceres,	já	que	surgem	
mudanças	nos	horários	dos	comboios.	
O	Regional	5550	passou,	desde	o	dia	
13	 de	 Dezembro	 de	 2009,	 a	 sair	 de	
Marvão	 às	 11h50,	 ou	 seja	 quarenta	
minutos	após	a	chegada	do	Regional	
5551	 proveniente	 da	 Torre	 das	 Var-
gens.	Na	parte	da	tarde	a	situação	era	
semelhante,	já	que	o	Regional	ascen-
dente	 (5553)	 tinha	 chegada	marcada	
para	as	18h14	e	o	descendente	partia	

João lourenço

Ponte da ribeira de vide

José sousa

Estação de Castelo de vide

José sousa

Passagem ao PK 225,5
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às	18h50.
Só	 um	 enorme	 carinho	 por	 este	

material	circulante,	que	calcorreava	o	
Alto	Alentejo	 nos	últimos	 tempos	de	
vida	 do	 ramal	 ou	 pela	 região	 norte	
alentejana,	 é	 que	 justificava	 as	 lon-
gas	 deslocações	 que	 se	 faziam	 de	
quando	em	vez.	

As	circulações	durante	o	dia	eram	
assim	 escassas	 e	 frequentemente	
tentava-se	 conjugar	 a	 exploração	
em	Cáceres	com	uma	circulação	na	
Linha	 do	 Leste.	A	 grande	 vantagem	
de	 fotografar	circulações	 ferroviárias	
efectuadas	 pelas	 Allan’s	 prende-se	
desde	 logo	com	o	 facto	de	ser	bas-
tante	 fácil	 de	encaixar	a	automotora	
num	qualquer	local	e	assim	conseguir	
enquadramentos	 interessantes.	 Um	
dos	mais	bonitos	locais	de	spot	é	sem	
dúvida	 a	 ponte	 perto	 de	Castelo	 de	
Vide,	embora	o	local	mais	conhecido	
de	todo	o	ramal	fique	situado	junto	do	
PK	208,500	na	passagem	superior	do	
IP2,	perto	da	localidade	de	Alpalhão.	

Infelizmente	 para	 o	 Ramal	 de	
Cáceres,	 eram	 mais	 (por	 vezes)	 os	
fotógrafos	 nas	 estações	 a	 captar	 o	
momento	 da	 passagem	 e	 paragem	
da	automotora,	do	que	propriamente	
o	número	de	passageiros	que	optava	
pelo	transporte	ferroviário.	Com	edifí-

José sousa

nuno Morão

numa das mais bonitas curvas do ramal na zona da Alagoa

A Allan na Torre das vargens, já no ramal de Cáceres

Entre vale do Peso e Castelo de vide

João lourenço
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cios	de	estações	muito	interessantes,	como	
são	os	casos	de	Vale	do	Peso,	Marvão-Beirã	
e	Castelo	 de	 Vide,	 a	 opção	 por	 apanhar	 a	
Allan	nestes	locais	era	muito	frequente.

	O	bucolismo	presente	em	toda	a	exten-
são	do	 ramal	 era	 também	um	dos	grandes	
atractivos,	e	a	possibilidade	de	seguir	a	via-
gem	 da	 automotora	 ziguezagueando	 pelas	
curvas	e	contra	curvas	do	 ramal,	passando	
sobre	os	 inúmeros	pontões	e	pontes	do	ra-
mal	levavam	um	qualquer	entusiasta	a	viajar	
até	ao	Alentejo	mais	profundo	com	o	intuito	
de	captar	por	uma	última	
vez,	 imagens	 que	 fazem	
hoje	 parte	 do	 espólio	
histórico	 do	 caminho-de-
-ferro	 em	 Portugal.	 Em	
termos	 de	 paisagem	 fer-
roviária,	 Portugal	 ficou	
mais	 “pobre”	 com	 o	 fim	
destes	Regionais,	e	mais	
tarde	com	o	encerramen-
to	do	Ramal	de	Cáceres.

Restam	mais	uma	vez	
as	 memórias	 retratadas	
por	todos	quantos	tiveram	
o	privilégio	de	conhecer	o	
Ramal	 de	Cáceres	 ainda	
com	circulações	regionais	
de	passageiros.

João lourenço

Mais uma ponte no ramal

nuno Morão

Mais uma bonita imagem na Alagoa

José sousa

Estação de Marvão
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A	forma	 de	 intervir	 nas	 vias	entre	 as	 grandes	 renova-
ções	integrais	e	a	aferição	

do	 estado	 de	 conservação,	 quer	 a	
nível	 geral,	 quer	 pontualmente	 (de-
signadamente	 nos	 locais	 mais	 su-
jeitos	a	maior	desgaste)	era	realiza-
da	de	uma	 forma	empírica	e	quase	
sempre	à	medida	das	necessidades.	
Este	facto	obrigava	a	uma	vigilância	
permanente	 de	 todos	 os	 pontos	 da	
via.	As	 reflexões	 e	 estudos	 realiza-
dos	durante	a	década	de	50	do	séc.	
XX	apontaram	para	outro	tipo	de	ac-
ção.	O	 “Boletim	 da	CP”	 n.º	 335	 de	
Maio	de	1957,	 apresenta	um	artigo	

do	 Eng.	 C.	 Gayoso	 Penha	 Garcia	
sobre	 o	 “Emprego	 de	 veículos	 de	
controle	na	preparação	dos	progra-
mas	de	conservação	da	via”.	Aliás,	o	
presente	artigo	baseia-se	em	grande	
parte	neste	último,	sendo	que	por	di-
versas	vezes	se	transcreverá	o	seu	
conteúdo.

relativamente às novas 
metodologias de acção é referido: 

“Os estudos feitos para esta ra-
cionalização põem em evidência as 
vantagens técnicas e económicas 
que resultarão de renunciar à pe-

riodicidade sistemática das revistas 
metódicas e a não proceder a qual-
quer revisão deste tipo senão nos 
pontos onde um exame profundo 
tenha demonstrado que são neces-
sárias. Com efeito, sabe-se que, por 
um lado, é inútil e frequentemente 
prejudicial refazer linhas em bom 
estado e que, por outro lado, a fre-
quência da intervenção das equipas 
de conservação não é unicamente 
justificada pela densidade de tráfego 
e a velocidade de regime dos com-
boios, mas também pela configura-
ção em planta e perfil das linhas e, 
principalmente, pelo desgaste da 

inspecção geoMéTRica de Via 
coM RecuRso a VeÍcuLos de conTRoLe 

ViV-01

Pedro Mêda

D esde o início do caminho-de-ferro em 
Portugal até meados dos anos 50 do 
séc. XX, a verificação do estado de 

conservação da via era efectuada na íntegra, 
com recurso a meios humanos munidos de 
instrumentos relativamente simples. A detec-
ção e correcção de irregularidades dependiam 
em grande parte da sensibilidade, da experiên-

cia proveniente da prática destas brigadas. A 
expansão da rede ferroviária, o aumento das 
cargas suportadas e rebocadas, assim como o 
aumento da velocidade, levaram a novas exi-
gências que, além de serem de difícil gestão 
com os meios “convencionais”, traduzir-se-
-iam num aumento incomportável de recursos 
para atender a todas as necessidades. A siste-
matização, reorganização e racionalização dos 
programas de conservação de via tornou-se 
assim num dos problemas centrais nas com-
panhias exploradoras e gestoras das infra-es-
truturas ferroviárias.

Matisa

Pv-6 imagem do fabricante
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super-estrutura que aumenta rapi-
damente com a idade do material. 
Se as intervenções entre as gran-
des revisões integrais (estas fixa-
das com base no cálculo da veloci-
dade provável do envelhecimento) 
foram baseadas no conhecimento 
do estado real da via, conseguir-se-
-á uma redução dos troços a tratar, 
uma melhor definição dos trabalhos 
elementares e uma diminuição do 
número de operações de carácter 
provisório. O conhecimento do esta-
do da via poderia ser obtido por uma 
“auscultação” das linhas feita pelos 
serviços locais, porém, este méto-
do é demorado, impreciso e sujeito 
a erros grosseiros involuntários que 
falseiam os resultados.”

Destes	 condicionalismos	 técnicos	e	
económicos	a	 par	 com	o	desenvol-
vimento	 de	 novas	 tecnologias	 de	
análise,	 surge	 a	 tendência	 para	 a	
utilização	 periódica	 de	 veículos	 re-
gistadores	 capazes	 de	 realizar	 de	

uma	 forma	mais	ágil	e	precisa	esta	
auscultação.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 os	
registos	 (realizados	 em	 papel)	 per-
mitem	a	realização	de	comparações	
e	 a	 definição	mais	 sistematizada	 e	
hierarquizada	de	programas	de	con-
servação,	 com	 uma	 previsão	 das	
respectivas	 intervenções	 e	 do	 seu	
orçamento.	 Esta	 perspectiva	 global	
permite	 uma	 maior	 gestão	 da	 rea-
lização	 das	 intervenções	 na	 rede	 e	
em	momentos	considerados	oportu-
nos.

Entre as mais-valias e utilização 
destes registos ou gráficos 

refere-se o seguinte:

“Os gráficos apresentam todas as 
características geométricas da via, 
registando estas em “bandas” contí-
nuas e independentes umas das ou-
tras, à escala natural ou ampliadas.
O exame destes gráficos é confiado 
aos serviços regionais de cada zona 
de conservação. Para isso, pode 
usar-se um papel transparente mó-

vel que possui, 
para cada um 
dos registos, 
duas linhas ho-
rizontais para-
lelas cuja dis-
tância é fixada 
pelo Serviço 
Central. O afas-
tamento destas 

paralelas limita as deformações que 
se podem manter sem correcção e 
varia segundo a categoria das vias a 
examinar: linhas principais e secun-
dárias.
Colocando esse transparente sobre 
os gráficos pode, sem possibilidade 
de erro, assinalar-se os pontos e gé-
neros de revisão a executar. A refe-
renciação dos locais onde se exige 
intervenção é imediata, visto os grá-
ficos terem marcado os pontos qui-
lométricos e outros singulares, como 
passagens de nível, obras de arte, 
edifícios, etc.
Conhecendo-se para cada operação 
elementar dos trabalhos de conser-
vação o valor do tempo necessário 
para a realizar, pode, com o auxílio 
dos gráficos, estabelecer-se o total 
de horas de trabalho a conceder a 
cada distrito ou lanço e, simultâne-
amente, preparar o respectivo orça-
mento. A título indicativo, apontam-
-se a seguir no quadro abaixo nesta 
página algumas das vantagens que 
o emprego dos gráficos pode ter:

A	 realidade	até	então	era	a	 correc-
ção	à	medida	que	era	feita	a	detec-
ção,	independentemente	do	grau	de	
imprecisão	ou	gravidade	da	situação	
(considerando	 sempre	 dentro	 dos	
limites	 que	 exigem	 a	 realização	 de	
intervenções).
É	neste	contexto	que	surge	em	Por-
tugal	 um	 novo	 veículo	 ferroviário	
capaz	de	auxiliar	os	Serviços	Técni-
cos	 de	Conservação	 da	Via	 na	 im-
prescindível	 tarefa	de	assegurar	de	
forma	 mais	 económica	 e	 assertiva	
possível,	 o	 correcto	estado	de	con-
servação	 das	 vias	 férreas,	 compa-
tível	 com	 o	 conforto	 e	 velocidades	
exigidas	em	cada	situação.
O	 veículo	 para	 realizar	 esta	 tarefa	
nas	linhas	de	via	larga	(bitola	1.668	
mm)	 foi	adquirido	à	empresa	Suíça	
MATISA	 –	 Matériel	 Industriel	 S.	A.,	
de	Lausanne.	A	Dresina	de	controle	
MATISA	 PV	 630	 adquirida	 pela	 CP	
na	 década	 de	 60,	 apresentava	 as	
seguintes	características:	

“Esta dresina permite registar gráfi-
cos, até à velocidade de 25 km/h e 

 PV-6 nas Oficinas do Vapor do Museu nacional Ferroviário

Placa do fabricante
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com a precisão do milímetro, as se-
guintes características da via:
- a bitola, por meio de um dispositi-
vo com roletes, permitindo a passa-
gem em aparelhos com tg 0,1;
- a “torção relativa” dos dois car-
ris, característica extremamente 
importante sob o ponto de vista do 
conforto e da segurança; define-se 
como a variação de nível entre dois 
perfis transversais distanciados de 
3 m, comprimento correspondente 
ao embasamento rígido de um bo-
gie;
- as flechas de cada fila de carris, 
numa corda de 10 m;
- a escala, com correcção da influ-
ência da força centrífuga em fun-
ção da velocidade;
- o nivelamento de cada fila de car-
ris num plano-base com o compri-
mento de 6,4 m.
Complementarmente, regista a 
velocidade e referenciação hecto-
métrica da via; um estilete espe-
cial permite ainda assinalar pontos 
singulares, como passagens de 
nível, obras de arte, etc. O sentido 
do movimento do papel de registo 
é sempre o mesmo, qualquer que 
seja o sentido de marcha da dresi-
na, sendo possíveis 2 velocidades 
de registo: um metro por quilóme-
tro ou vinte centímetros por quiló-
metro. 
A dresina é equipada com um mo-
tor diesel ou a gasolina, de 65 CV, 
com inversor de marcha e comando 

Pedro Mêda

Pedro Mêda

VANTAGENS DO USO DE GRÁFICOS

A) 	Facilidade	e	precisão	no	estabelecimento	dos	programas	de	conservação,	de	onde	resultam	
economias	substanciais.

B)  Possibilidade	de	comparação	entre	registos	sucessivos	efectuados	todos	os	seis	meses,	o	que	
permite	deduções	interessantes.

C) 	Verificação	se	após	a	conservação	a	qualidade	da	via	melhorou	ou,	se	pelo	contrário,	as	
deformações	se	mantiveram.

D) 	Comparação	dos	gráficos	do	principio	e	do	fim	do	ano,	permitindo	avaliar	da	qualidade	do	trabalho	
efectuado.

E)		Possibilidade	de	se	poder	reconhecer	fàcilmente	nos	gráficos,	a	capacidade	técnica	do	pessoal	de	
execução.

F)		Comparação	das	características	de	comportamento	dos	diferentes	tipos	de	armamento	de	via,	se	a	
idade	e	a	conservação	são	as	mesmas.

 Matisa PV-6 Luxemburgo

 Matisa PV-6 LuxemburgoMatisa Pv-6 república Checa

Matisa Pv-6 luxemburgo
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hidráulico de velocidades. A condução é extremamente 
fácil, podendo-se atingir os 50 km/h em circulação livre. 
O gabarit da dresina permite o seu carregamento sobre 
vagão para deslocações importantes; a cabine contém 
o posto de condução, a mesa de registos e 6 lugares 
sentados, além do condutor.”

o Eng. C. gayoso Penha garcia 
refere ainda que à data,

“os resultados práticos obtidos em numerosos registos 
comparativos efectuados na Suiça, França, Bélgica, etc., 
mostram que a dresina MATISA consegue a precisão do 
milímetro no registo da bitola, da torção relativa e das fle-
chas, em relação aos levantamentos manuais, com o au-
xílio de nível, visor, dansómetro, etc. No que diz respeito 
ao nivelamento longitudinal, é notável constatar que os 
seus registos gráficos apresentam uma semelhança per-
feita com um nivelamento efectuado por visadas a curta 
distância, utilizando a mira e o nível óptico. A analogia de 
um gráfico desta dresina com o obtido pela carruagem 
MATISA-MAUZIN é igualmente notável.”

As	carruagens	MATISA-MAUZIN,	como	o	nome	 indica,	
eram	 veículos	 rebocados	 que	 realizavam	 medições	 e	
eram	 integrados	 nas	 composições	 em	 serviço	 ou	 em	
circulações	especiais.	Forneciam	medidas	aproximadas	
dos	defeitos	da	via,	utilizando	essencialmente	meios	de	
medição	mecânicos,	 resultando	uma	diminuição	rápida	
da	 precisão	 com	 o	 aumento	 da	 velocidade.	 Por	 outro	
lado,	 as	 acelerações	 dos	 efeitos	 dinâmicos	 a	 grande	
velocidade	actuam	sobre	a	massa	dos	mecanismos	de	
registo	e	tendencialmente	poderiam	falsear	as	medidas.	
Como	exemplo	refere-se	que	o	desgaste	ondulatório	dos	
carris,	por	si	só,	pode	produzir,	a	100	km/hora,	vibrações	

que	tornem	impossível	uma	inter-
pretação	 correcta	 dos	 registos.	
Embora	a	utilidade	das	mesmas	
fosse	 interessante,	 para	 empre-
sas	que	não	as	possuíssem,	exis-
tiam	 no	 mercado	 opções	 mais	
completas.	
A	Dresina	de	controle	Matisa	PV-6	
(designação	genérica	do	modelo)	
foi	adquirida	por	empresas	de	ca-
minho-de-ferro	de	 vários	países,	
designadamente	 Luxemburgo	 e	
República	Checa.
Depois	de	vários	anos	de	serviço,	
foi	alvo	em	1985	de	uma	interven-
ção	tendo	em	vista	a	actualização	
dos	seus	sistemas.	Entre	as	vá-
rias	 modificações,	 destaca-se	 a	
introdução	 de	 um	 sistema	 infor-
mático,	programado	para	calcular	
os	índices	de	qualidade	da	via	a	

cada	500	metros,	com	base	nos	defeitos	detectados.	Os	
defeitos	 detectados	 eram	 impressos,	 indicando	 o	 seu	
tipo,	valor	e	respectiva	localização.	A	velocidade	de	ope-
ração	manteve-se,	sendo	de	25	km/h	em	plena	via	e	10	
km/h	em	aparelhos	de	mudança	de	via.
A	 evolução	 tecnológica,	 as	 crescentes	 exigências	 e	 a	
sempre	necessária	optimização	de	recursos	evidencia-
ram	as	debilidades	deste	veículo.	Designadamente,	no	
que	dizia	respeito	ao	desempenho	(velocidade	máxima	
de	auscultação)	mostrava-se	obsoleto.
Assim,	em	1991,	a	CP	adquire	um	novo	veículo,	o	EM	
120	da	marca	Plasser	&	Theurer,	correntemente	desig-
nado	por	VIV-02.
Sem	nunca	 ter	chegado	a	 receber	essa	designação,	o	
VIV-01	(dresina	de	controle	MATISA	PV-6)	foi	retirado	de	
serviço	tendo	sido	resguardada.	Encontra-se	actualmen-
te	 no	 Museu	 Nacional	 Ferroviário,	 no	 Entroncamento,	
onde	 terá	 certamente	 um	merecido	 lugar	 de	 destaque	
na	galeria	da	evolução	tecnológica	ao	serviço	dos	cami-
nhos-de-ferro.

     Fontes:

-	Gazeta	dos	Caminhos-de-Ferro,	vários	números;
-	Boletim	da	CP	nº	335	de	Maio	de	1957;
-	Relatório	de	Estágio	para	obtenção	do	grau	de	
Mestre	em	Engenharia	Civil	na	Área	de	Especializa-
ção	Vias	de	Comunicação	e	Transportes,	ISEL	2011,	
“Análise	dos	métodos	de	medição	dos	parâmetros	
geométricos	de	via	e	correlação	entre	os	dados	
obtidos”,	Duarte	Evaristo	Ferreira	Bento;
-	www.matisa.ch	
-	www.metroweb.cz
-	www.rail.lu
-	www.grandadsez.co.uk
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dez anos do acidenTe 
na Linha de sines

Para a ferrovia, o ano 
de 2013 começou tur-
bulento, com os aci-

dentes na Linha de Cascais e 
em Alfarelos a fazerem recor-
dar a “década negra” de 1980. 
Todavia, não significa que não 
existam mais pontos negros na 
nossa história ferroviária fora 
desse período. E, precisamen-
te, há um desses marcos que 
está a chegar ao décimo ano 
da sua ocorrência. E, apesar 
do acidente de Abela não es-
tar no topo da lista de maiores 
acidentes ferroviários em Por-
tugal, é o primeiro grande aci-
dente do século XXI, onde já 
existe uma forte presença das 
novas tecnologias na cober-
tura da ocorrência. Façamos 
então uma ginástica mental e 
voltemos a 2003.

Estávamos	 a	 14	 de	 Maio	 de	
2003.	Durão	Barroso	era	o	Primeiro-
-Ministro,	 liderando	um	Governo	de	
coligação	PSD/PP,	 os	Estados	Uni-
dos	tinham	dado	por	terminada	a	in-
vasão	do	Iraque	e,	depois	de	1990,	
Portugal	voltava	a	ter	uma	equipa	de	
futebol	 na	 final	 de	uma	competição	
europeia.	 As	 locomotivas	 da	 série	
1200	tinham	sido	encostadas	no	iní-
cio	 do	 ano,	 o	Metro	 do	 Porto	 dava	
os	seus	primeiros	passos,	circulando	
entre	a	antiga	estação	da	Trindade	e	
o	Senhor	de	Matosinhos	e,	no	GOE,	
ultimavam-se	os	últimos	detalhes	na	
primeira	UTE	renovada	da	nova	sé-
rie	2240.

Sem	serviço	de	passageiros	des-

de	o	primeiro	dia	de	1990,	a	linha	era	
agora	 unicamente	 atravessada	 por	
comboios	de	mercadorias	originários	
e	destinados	quer	ao	porto	de	Sines,	
quer	 às	 inúmeras	 fábricas	 situadas	
na	 zona	 industrial	 circundante.	 Um	
desses	tráfegos	era	o	transporte	de	
carvão	 do	 porto	 de	 Sines	 rumo	 à	
Central	do	Pego,	perto	de	Abrantes.	
Com	a	electrificação	a	cobrir	o	per-
curso	dos	 seus	 comboios	 por	 com-

pleto,	 a	 sua	 tracção	 havia	 passado	
das	 múltiplas	 de	 três	 1900s	 para	
múltiplas	de	5600s.	Ocasionalmente	
também	eram	efectuados	especiais,	
nas	alturas	em	que	a	 central	 preci-
sava	 de	 mais	 matéria-prima.	 Toda-
via,	como,	naquela	altura,	houvesse	
uma	 falta	de	máquinas	disponíveis,	
aconteceu	que	algumas	dessas	cir-
culações	fossem	efectuadas	apenas	
por	 uma	 única	 locomotiva	 –	 redu-

Carlos Loução

Em 2001, a 1561 ainda não sabia o que a esperava

gabriel lopes



zindo,	 naturalmente,	 o	 tamanho	 do	
comboio	 a	 metade.	 A	 5624	 estava	
encarregue	de	um	desses	especiais,	
o	76850/1,	partindo	nesse	dia	14	de	

Sines	 com	 uma	 composição	 curta,	
com	 onze	 vagões	 carregados	 de	
carvão	e	para	cima	de	600	toneladas	
de	carvão;	no	horário,	a	sua	hora	de	

saída	é	às	3h50,	mas	o	comboio	fora	
autorizado	a	partir	sensivelmente	25	
minutos	mais	cedo.

No	 sentido	 inverso,	 proveniente	
de	Souselas	–	apesar	de	este	com-
boio	 apresentar	 o	 número	 66983	
apenas	 desde	 o	 Poceirão	 –	 vinha	
a	 1561	 com	 um	 comboio	 vazio	 em	
direcção	 ao	 porto	 de	 Sines.	 Estes	
comboios,	 apesar	 de	 transportarem	
ambos	 o	 mesmo	 (carvão),	 diferiam	
dos	 primeiros	 pelo	 tipo	 de	 vagões	
utilizados:	 ao	 passo	 que	 naqueles	
eram	 utilizados	 vagões	 fechados	 e	
com	engate	Atlas,	pertença	da	Tejo	
Energia	–	a	empresa	proprietária	da	
central	do	Pego	–	o	comboio	de	Sou-
selas	 transportava	 a	 matéria-prima	
em	 contentores	 abertos	 montados	
em	cima	de	vagões-plataforma.

O	 local	 de	 cruzamento	 previsto	
de	 ambos	 os	 comboios	 era	 na	 es-
tação	de	São	Bartolomeu	da	Serra.	
Todavia,	 a	 composição	 do	 carvão	
tinha	uma	 falha	 técnica	gravíssima:	
os	freios	dos	vagões	estavam	isola-
dos	da	locomotiva.	Quando	o	maqui-
nista	acionou	os	 freios,	com	vista	a	
deter	 o	 comboio	 antes	 da	 sinaliza-
ção,	praticamente	o	efeito	foi	nulo:	a	
5624,	mais	os	vagões	carregados	de	
carvão,	ultrapassaram	o	sinal	encar-
nado,	 continuando	 a	 avançar	 pela	
linha	fora	–	em	direcção	ao	comboio	
proveniente	de	Souselas.	O	freio	de	
emergência	foi	activado,	assim	como	
o	 Convel:	 todavia,	 os	 onze	 vagões	
carregados	 continuavam	 a	 exercer	
uma	 força	 demasiado	 grande	 para	
os	 fracos	esforços	que	os	 freios	da	
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o ambiente de destruíção no dia do acidente

restos do acidente com a linha já desimpedida

José sousa
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locomotiva	 efectuavam	 contra	 os	
rodados.	 Foi	 tentada	 a	 comunica-
ção	 com	 o	 CTC,	 descobrindo-se,	
tarde	demais,	que	o	rádio	da	cabine	
estava	 avariado	 –	 e	 assim	 estivera	
durante	 dois	 meses.	 Para	 além	 do	
mais,	ninguém	possuía	números	dos	
telemóveis	 dos	 membros	 da	 outra	
composição.	 A	 1561,	 assim	 como	
todas	as	1550s	naquela	época,	não	
tinham	 rádio-solo,	 o	 que	 equivale	
por	dizer	que	era	impossível	alguém	
entrar	em	contacto	com	os	membros	
da	cabine	sem	ser	nas	paragens	em	
estações,	 tal	 como	 acontecia	 em	
19851.	 Apenas	 foi	 possível	 ao	 ma-
quinista	do	carvoeiro	buzinar	 inces-
santemente,	tentando	alertar	o	outro	
comboio	 –	 e	 rezar	 por	 um	milagre,	
enquanto	 o	 operador	 de	 apoio	 se	
procurava	refugiar	na	outra	cabine.

Na	1561,	ao	invés,	reinava	a	cal-
ma.	Já	não	faltava	muito	para	o	final	
da	viagem.	Essa	calma	deu	lugar	ao	
caos	assim	que,	após	uma	curva	–	
o	 que	 costuma	 acontecer	 nestes	
acidentes	–	ambos	os	comboios	se	
encontraram.	Não	houve	tempo	para	
nada	 antes	 dos	 comboios	 embate-
rem	e	se	transformarem	numa	amál-
gama	 de	 ferro	 e	 plástico	 retorcido	
em	chamas.

O	alerta	chegou	aos	quartéis	de	
bombeiros	 circundantes	 por	 volta	
das	3h50.	E,	de	manhã,	os	noticiá-
rios	 abriam	 com	 a	 notícia	 de	 “uma	
colisão	 de	 comboios	 na	 Linha	 de	
Sines”.	Confirmava-se	o	 cenário	de	

um	morto,	dois	feridos	graves	e	um	
desaparecido,	em	que	ambos	os	fe-
ridos	graves	eram	os	ocupantes	da	
1561	–	salvos,	sem	grande	margem	
para	dúvidas,	pela	 improvável	coin-
cidência	da	 locomotiva	circular	com	
o	capot	maior	para	a	 frente.	O	cor-
po	do	desaparecido	–	o	operador	de	
apoio	 da	 5624	 –	 só	 foi	 encontrado	
por	 volta	 do	 meio-dia,	 entre	 o	 que	
restava	do	corredor	interno	que	liga-
va	as	duas	cabines	da	locomotiva.	

As	 causas	 exactas	 do	 acidente	
nunca	 foram	 apuradas,	 apesar	 do	
inquérito	aberto	entretanto.	Todavia,	
a	 hipótese	mais	 provável	 foi	 a	 que	
já	 foi	 mencionada,	 a	 falha	 de	 liga-
ção	entre	os	 freios	da	 locomotiva	e	
os	dos	vagões	do	carvoeiro	da	Tejo	
Energia,	que	impediram	que	o	com-

boio	parasse	onde	estava	previsto.	A	
circulação	demorou	quase	dois	dias	
a	ser	restabelecida,	com	as	locomo-
tivas	envolvidas	no	acidente,	depois	
de	algum	 tempo	à	beira	da	 linha,	a	
serem	demolidas	no	local.

Fontes:
www.refer.pt
www.cmjornal.xl.pt
www.publico.pt
www.tsf.pt
www.lusa.pt
Forúm	PortugalFerroviário

notas:

1	Ver	“O	nosso	11	de	Setembro”,	
Trainspotter	nº	14.

estado em que ficou a locomotiva 1561

José sousa

José sousa

estado em que ficou a locomotiva 5624
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O	comboio	Interregional	821	inicia	a	sua	mar-
cha	 no	Entroncamento	 e	 tem	o	 seu	 término	
na	 estação	 de	 Porto-Campanhã.	 Este	 com-

boio	apenas	se	realiza	às	sextas-feiras	(ou	quintas	se	a	
sexta-feira	seguinte	coincidir	com	feriado	nacional),	sen-
do	um	reforço	para	a	procura	mais	elevada	registada	no	
início	do	fim-de-semana	no	sentido	Sul	–	Norte.

O	 IR	821 é	assegurado	pelas	automotoras	da	sé-
rie	2240,	sem	que	em	vez	alguma	outro	material	tenha	
assegurado	este	serviço.	A	sua	composição	é	habitual-
mente	 formada	 por	 duas	 unidades	 em	múltipla,	 sendo	
reforçada	pontualmente	com	uma	terceira	unidade.

Embora	este	serviço	já	se	realize	nos	moldes	actuais	
há	vários	anos,	apenas	em	6	de	Junho	de	2008	iniciou	
a	 circulação	 como	 IR	821.	Até	 então	 circulava	 como	
comboio	de	serviço	Regional	e	com	o	número	de	circu-
lação	3401.	Até	2005	o	regional	3401	iniciava	a	sua	
marcha	em	Santa	Margarida	e	circulando	com	o	número	
5652 até	 ao	Entroncamento.Como	 tal,	 era	 um	 com-
boio	com	grande	procura	por	parte	de	militares	que	se	
deslocavam	à	sua	terra	durante	o	fim-de-semana.	E	foi	

graças	a	este	tipo	de	procura	que	este	comboio	ganhou	
a	alcunha	de	“o	comboio	dos	feijões”.

No	 seu	 percurso,	 o	 IR	821	 efectua	 paragens	 em	
Fátima,	Caxarias,	Pombal,	Alfarelos,	Coimbra-B,	Pampi-
lhosa,	Mealhada,	Mogofores,	Oliveira	do	Bairro,	Aveiro,	
Estarreja,	Ovar,	Esmoriz,	Espinho	e	Gaia.

A	 paragem	em	Aveiro	 é	 a	mais	 prolongada,	 perma-
necendo	o	 IR	821 nesta	estação	cerca	de	8	minutos	
para	 que	 seja	 possível	 a	 sua	 ultrapassagem	 pelo	Alfa	
Pendular	133.

inTeRRegionaL 821

Partida: 14h08
Chegada: 17h05
Tempo de percurso: 2h57 
Distância percorrida: 229,78 km
Tipo de marcha: T-120
Tipo de automotora: CP 2240
Regime de frequência: 6a feira (ou 5a se 6a for feriado)

desTaque feRRoViáRio passageiRos 

CP 2289+2283 à passagem por Avanca, 29 de Abril de 2013

João Joaquim
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Múltipla de uTE (2267+2286+2248) a assegurar o Ir 821, são Félix da Marinha,  15 de Março de 2013

Concordância de Xabregas, 16 de Abril de 2012

Após a paragem e partida de ovar na zona de Albergaria-dos-Doze

o Ir 821 aproxima-se de Espinho À chegada à Pampilhosa
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O	
50366	é	um	comboio	bloco	de	transporte	de	
cereais.	Este	comboio	é	operado	pela	CP	Car-
ga	e	tem	a	sua	marcha	estabelecida	entre	as	

estações	da	Pampilhosa	e	do	Ramalhal,	transportando	
cereais	da	 fábrica	das	Rações	Valouro	na	Pampilhosa	
para	a	fábrica	das	Rações	Valouro	no	Ramalhal,	sendo	
alugado	por	esta	empresa	à	CP	Carga.

Embora	seja	um	comboio	de	 transporte	de	cereais,	
esporadicamente	são	englobados	também	na	composi-
ção	vagões	plataforma	para	o	transporte	de	tijolo,	sen-
do	estes	vagões	deixados	na	estação	do	Outeiro	para	
o	 seu	 carregamento.	De	 forma	 a	 facilitar	 e	 agilizar	 as	
manobras	nesta	estação,	os	vagões	plataforma	seguem	
sempre	à	cauda	da	composição.

O	50366	 efectua-se	 todos	 os	 domingos	 e	 a	 sua	
marcha	de	estreia	verificou-se	em	21	de	Abril	de	2013,	
tendo	substituido	o	ainda	recente	68060	(iniciou-se	em	
Novembro	de	2012),	que	era	o	então	comboio	de	trans-
porte	de	cereais	 com	destino	ao	Ramalhal.	Este	com-
boio	era	também	semanal,	mas	realizava-se	às	terças-
-feiras	e	tinha	partida	da	estação	do	Louriçal.	Os	vagões	
que	compunham	este	comboio	chegavam	a	esta	esta-
ção	 englobados	 no	 comboio	 de	 distribuição	57362.	
Até	Julho	de	2012	o	comboio	dos	cereais	para	o	Rama-
lhal	era	o	57660	e	tinha	regime	de	frequência	de	segun-
da	a	sexta-	feira.	No	entanto,	a	quebra	registada	também	
no	sector	das	rações	para	animais	afectou	a	produção	
e	vendas	das	Rações	Valouro.	Em	consequência		a	ne-
cessidade	de	matéria-prima	decresceu,	originando	à	re-

dução	do	regime	de	frequência	deste	comboio.	

A	 tracção	deste	 comboio	 é	 repartida	 entre	 locomo-
tivas	eléctricas	e	 locomotivas	diesel,	pois	parte	do	seu	
percurso	é	realizado	debaixo	de	catenária	(troço	Pampi-
lhosa	–	Louriçal)	e	outra	parte	em	linha	não-electrificada	
(troço	Louriçal	–	Ramalhal).	Como	tal,	no	percurso	elec-
trificado	a	tracção	é	assegurada	pelas	locomotivas	4700 
ou	5600,	enquanto	que	no	restante	trajecto	a	tracção	é	a	
cargo	de	locomotivas	1900	ou	1960.	A	troca	de	locomo-
tiva	é	realizada	na	estação	do	Louriçal.

Os	vagões	utilizados	para	o	 transporte	dos	cereais	
são	tremonhas	Tdgs	e	Tadgs,	assim	como	vagões	plata-
forma	Sgs	com	contentores.	No	entanto,	a	formação	da	
composição	deste	comboio	não	é	fixa,	variando	de	mar-
cha	para	marcha	consoante	as	necessidades	do	cliente.	

Actualmente	o	50366	tem	a	particularidade	de	ser	
o	único	comboio	de	mercadorias	que	circula	na	Linha	do	
Oeste	abaixo	da	estação	de	Pataias.

Partida: 8h42
Chegada: 12h05
Tempo de percurso: 3h23
Distância percorrida: 183,12 km
Tipo de marcha: T-100
Tipo de locomotiva: CP 4700 + CP 1900
Regime de frequência: Domingos

MeRcadoRias
João Joaquim

50366
paMpiLhosa - RaMaLhaL

João	Joaquim

A 1907 tracciona uma comprida composição com destino ao ramalhal  - Fanhais, Maio de 2013

50366
paMpiLhosa – RaMaLhaL
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A CP 1973 enfrenta a dura rampa desde leiria até 
à Marinha grande, Abril de 2012

Circulando por entre campos de cultivo,  a 1901 tracciona 
uma composição só de Tadgs, Pataias, Fevereiro de 2013

A 1963 traccionando um 68060, após passagem pela Martigança e iniciando a descida para Pataias, Março de 2013

A 1963 lidera um 68060, Marinha grande, Fevereiro de 2013

João	Joaquim

João	JoaquimFernando	Joaquim

Fernando	Joaquim
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E								esta	questão	levanta	de	imediato	 algumas	 dúvi-
das,	tais	como,	o	que	é	o	“có-
digo	de	via”,	o	que	representa	
e	qual	escolher.

		O	código	de	via	refere-se	
à	altura	do	carril,	sendo	indica-
do	por	um	número	que	repre-
senta	a	altura	do	carril	em	cen-
tésimas	de	polegada	(a	altura	é	
medida	desde	a	base	do	carril	

até	ao	seu	topo).	De	notar	que	
o	código	de	via	também	interfe-
re	com	a	largura	do	carril,	pois	
a	altura	e	a	 largura	estão	as-
sociadas	entre	si,	variando	em	
proporção	 uma	 com	 a	 outra.	
Embora	 actualmente	 existam	
diversos	códigos	de	via	dispo-
níveis	 comercialmente	 (des-
de	 o	 código	 100	 até	 ao	 55),	
nem	 sempre	 assim	 aconte-
ceu.	Quando	a	escala	H0	sur-

giu,	 os	 carris	 então	 fabricado	
respeitavam	apenas	 o	 código	
100.	 E	 este	 código	 manteve-
-se	o	standard	da	indústria	do	
modelismo	 ferroviário	 durante	
longos	anos.

Mas	 nas	 últimas	 duas	 a	
três	décadas,	à	medida	que	os	
modelistas	 foram	 sendo	mais	
exigentes	 no	 que	 diz	 respei-
to	à	exactidão	da	escala	e	os	
processos	 tecnológicos	 per-
mitiram	 reproduzir	 a	 realida-
de	com	maior	detalhe	e	 rigor,	
foram	surgindo	vias	de	meno-
res	dimensões	(logo	de	menor	
código)	 que	 permitem	 repro-
duzir	 a	 realidade	 com	 maior	
rigor,	desde	as	vias	principais	
às	vias	secundárias	presentes	
numa	maquete.

O	código	100	é,	ainda	hoje,	

Códigos de Via

João Joaquim 

Quando alguém se inicia 
no mundo do modelis-

mo ferroviário e tem 
ainda parcos conhecimentos 

sobre o tema, ao escolher o tipo 
de via inevitavelmente depara-se 

com a questão: qual o “código 
de via” a escolher? 

Vários
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o	código	mais	popular	entre	os	
modelistas.	No	entanto	não	re-
produz	com	rigor	o	carril	mais	
utilizado	pelos	diversos	gesto-
res	 ferroviários	um	pouco	por	
todo	 o	mundo.	 O	 código	 100	
reproduz	um	carril	equivalente	
a	um	peso	de	77	kg/m.	Mas	o	
carril	mais	vulgarmente	utiliza-
do	é	o	carril	de	54	kg/m.

Embora	 o	 código	 equiva-
lente	a	este	tipo	de	carril	seja	
o	 código	 75	 e	 consequente-
mente	seja	este	o	código	que	
reproduz	mais	fielmente	a	rea-
lidade,	ainda	não	são	as	vias	
deste	código	que	vão	ganhan-
do	 mais	 adeptos	 nos	 nossos	
dias.	

Actualmente	é	o	código	83	
que	 se	 está	 a	 tornar	 o	 mais	
popular	 entre	 os	 modelistas	
do	mundo	inteiro.	A	existência	
de	mais	marcas	a	fabricar	vias	
com	este	código	e	da	maior	va-
riedade	do	tipo	de	vias	(sejam	
rectas,	 curvas,	 agulhas	 e/ou	

cruzamentos),	alia-
da	à	quase	correc-
ta	representação	à	
escala	da	realidade	
serão	 certamente	
os	 factores	 que	
contribuem	 para	 a	
eleição	deste	códi-
go	 pelos	 modelis-
tas	actuais.

A	 utilização	 dos	 códigos	
mais	 baixos	 pode	 trazer	 al-
guns	 inconvenientes.	 Embora	
as	fabricantes	de	material	cir-
culante	 (motor	 ou	 rebocado)	
na	 última	 década	 já	 começa-
ram	 a	 equipar	 muito	 do	 seu	
material	com	verdugo	de	uma	
dimensão	 menor	 ao	 que	 até	
então	 era	 habitual,	 os	 verdu-
gos	 do	 material	 mais	 antigo	
são	por	norma	de	uma	altura	
considerável,	 pois	 desta	 for-
ma	 a	 circulação	 do	 material	
em	agulhas	ou	curvas	de	pe-
queno	raio	saía	beneficiada	e	
não	tinham	qualquer	problema	
em	 rolar	nos	carris	de	código	

100,	já	que	a	altura	deste	carril	
permitia	 o	 tamanho	 generoso	
dos	 verdugos.	 Mas	 com	 có-
digos	mais	baixos	a	altura	do	
carril	 à	 travessa	 é	 menor	 do	
que	a	altura		do	verdugo	apto	
para	código	100.	E	este	 facto	
provoca	 um	 rolamento	 mais	
problemático	do	material	além	
de	um	 incómodo	barulho	pro-
vocado	 pela	 alternância	 dos	
verdugos	 nas	 travessas	 e	 no	
espaço	entre	elas.	Surgiu,	as-
sim,	 a	 necessidade	 de	 equi-
par	 o	material	 circulante	 com	
verdugo	 mais	 pequenos,	 de	
forma	 a	 poderem	 circular	 em	
vias	de	códigos	inferiores	sem	
os	 problemas	 já	 descritos.	 E	
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estes	verdugos	têm	uma	gran-
de	vantagem,	o	 seu	 tamanho	
aproxima-se	muito	mais	da	re-
alidade!	A	verdade	é	que	uma	
peça	equipada	com	verdugos	
baixos	 tem	outro	 charme	que	
não	existe	numa	peça	equipa-
da	com	verdugo	aptos	de	có-
digo	100.

Mas	 ao	 equiparmos	 as	
nossas	 maquetes	 com	 vias	
de	 código	mais	 pequeno	 e	 o	

nosso	material	 com	verdugos	
igualmente	 mais	 pequenos,	
ganhamos	 na	 aproximação	
à	 realidade	 mas	 perdemos	 a	
grande	 vantagem	 do	 código	
100:	um	rolar	sem	problemas	
mesmo	em	situações	em	que	
a	 via	 não	 está	 devidamente	
assente.	 Torna-se,	 desta	 for-
ma,	 necessário	 colocar	 a	 via	
com	uma	boa	precisão	de	for-
ma	a	evitar	descarrilamentos.	

os pormenores com que se decora um módulo ou uma 
maquete transformam o “brinquedo” em realidade!

De forma a 
aproximarmo-nos ainda 
mais da realidade, numa 
maquete devemos 
colocar vias de diferentes 
códigos, colocando as 
vias de código superior 
nas vias principais e as 
vias de códigos inferiores 
em vias secundárias, 
de saco ou em triagens. 
Assim, conseguimos 
representar o que 
habitualmente se verifica 
no caminho-de-ferro 
real, pois é normal as 
companhias ferroviárias 
colocarem carris de 
maiores dimensões e 
resistência nas vias por 
onde circulam mais 
composições, enquanto 
que em vias secundárias 
se utilizam carris de 
menores dimensões, 
e consequentemente 
de menor custo, pois o 
movimento por estas 
linhas será menor, tal 
como o seu desgaste.
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Código Perfil IUC Altura Carril Ho
100 77	kg/m 2,54	mm
83 65	kg/m 2,11	mm
75 54	kg/m 1,90	mm
70 50	kg/m 1,78	mm
55 40	kg/m 1,40	mm

Comparativo entre os códigos mais populares no modelismo ferroviário

Marca 100 83 80 75 70 60 55
Atlas X X X X

Fleischmann X

Hornby X

Jouef X

Lima X

Märklin X X
Peco X X X X X
Piko X
Roco X X X
Tillig X
Trix

Weinert X
Códigos produzidos pelas marcas comerciais mais conhecidas 

(análise não exaustiva, a título de exemplo)
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25	de	Abril,	feriado	nacional,	
dia	 da	 liberdade…	 tantas	
efemérides	 importantes	 a	

marcar	este	dia.	E	em	Lousado,	no	
museu	 ferroviário	 a	 marcar	 a	 data,	
o	 17º	 Encontro	 de	 Modelismo	 da	
Malta	 do	 Norte	 com	 a	 temática	 a	
centrar-se	na	apresentação	de	com-
posições	que	 tivessem	 ligação	com	
os	dois	países	ibéricos	–	Portugal	e	
Espanha.	Sendo	assim	a	CP,	a	Ren-
fe	e	a	Takargo	estiveram	presentes	
em	força	neste	dia.	O	grupo,	sempre	
atento	a	 todos	os	detalhes,	 propor-
cionou	 aos	 visitantes	 o	 máximo	 de	
composições	reais	possíveis,	desde	
o	 transporte	 internacional	 de	 pas-
seiros	 com	diverso	material.	 Sendo	
assim,	nessa	componente	podemos	
enumerar	 o	 Ferrobus	 que	 chegava	
a	Barca	D’Alva,	o	TER	Madrid	–	Lis-

boa,	o	“Lusitânia”	com	composições	
Talgo	que	 fazia	o	mesmo	percurso,	
os	 Camellos	 da	 CP	 que	 fazem	 o	
percurso	Porto	–	Vigo,	 até	ao	mais	
pitoresco	Omnibus	com	composição	
Renfe	 que	 ligava	 Guillarey	 a	 Va-
lença	 no	 Minho	 e	 o	 imprescindível	
“Sud-Express”.	No	âmbito	das	mer-
cadorias,	houve	de	 tudo	um	pouco,	
da	beterraba	que	entrava	por	Elvas,	
da	madeira	 oriunda	 da	 Galiza,	 dos	
transportes	 de	 aço	 que	 descem	 a	
Beira	Alta,	dos	siderúrgicos	Tramesa	

puxados	pela	Takargo,	ao	amoníaco	
que	vem	pelo	Leste	para	o	Barreiro	
ou	Alverca,	 do	 comboios	 de	 cinzas	
da	Cimpor	 que	 subiam	pelo	Minho,	
ao	saudoso	Teco	de	Vigo,	etc.

Além	de	tudo	isto,	não	podemos	
passar	ao	 lado	da	surpresa	do	dia,	
um	trabalho	dos	mestres	Luis	Silva	e	
Miguel	Afonso,	que	nos	brindaram	a	
todos	com	a	apresentação	da	 loco-
motiva	eléctrica	CP	2505.

Com	 tantas	 e	 excelentes	 com-
posições	 formadas,	 foi	 interessante	
acompanhar	ao	longo	de	todo	o	dia,	
o	 sair	 de	 comboios	 das	 triagens	 e	
estações,	os	cruzamentos,	as	trocas	
de	tração	diesel/eléctrica	e	até	mes-
mo	 de	 companhias	 CP/Renfe.	 Um	
sem	número	de	situações	que	pas-
sam	 despercebidas	 ao	 público	 em	
geral,	mas	que	requerem	uma	gran-
de	 coordenação	 e	 organização	 por	
parte	dos	elementos	aos	comandos.

Para	quem	visita	o	museu	 ferro-
viário	 de	 Lousado,	 encontra	 nesta	
mostra	 de	modelismo	o	 passaporte	
para	a	 fantasia	ou	sonho	de	outros	
tempos…	

Abril	 não	 foi	 só	 o	 17º	 encontro,	
houve	quase	 todos	os	sábados	en-
contros	 informais	dos	elementos	do	

Módulos da Malta do Porto
abril 2013 – lousado

Nuno Magalhães

Nuno Magalhães
Gil Monteiro
Tiago Duarte
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grupo,	para	preparação	e	organiza-
ção	da	maquete	e	material	circulan-
te.	O	grupo	faz	questão	de	relembrar	
que	estes	encontros	informais	estão	
abertos	ao	público	e	todos	são	bem-
-vindos	a	ajudar	e	a	visitar	o	museu.

Em	 Maio	 o	 grupo	 vai	 atingir	 a	
maioridade	no	respeita	a	encontros;	
sendo	assim,	o	18º	Encontro	de	Mo-
delismo	 promete	muitas	 e	 variadas	
surpresas…	

Imagens da exposição



CP 4721 com o eixo 51332, 
composto exclusivamente por 
vagoes bobineiros da renfe, 
circulando por entre os campos 
de cultivo de vila nova de Anços, 
22 de Março de 2013 

Joao Joaquim

spoTTing
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ModeLisMo no baRReiRo

Vai	estar	patente	no	quartel	dos	Bombeiros	Vo-
luntários	do	Barreiro,	nos	dias	18	e	19	de	Maio	

uma	exposição	de	modelismo	ferroviário.	A	exposição	
está	 aberta	 das	 10h00	 às	 13h00	 e	 das	 15h00h	 ás	
19h00	 no	 sábado,	 encerrando	 uma	 hora	mais	 cedo	
domingo.

exposições 
beiRa aLTa

Com	a	assinatura	de	António	Feijó,	
vão	estar	patentes	durante	o	mês	

de	Junho	duas	exposições	na	estação	de	
Vila	Franca	das	Naves.	Uma	delas	cen-
tra-se	 no	 comboio	 a	 vapor	 que	 circulou	
nas	linhas	do	Douro	e	do	Corgo.	A	outra	
tem	 como	 tema	 central	 a	 exposição	 de	
comboios	construídos	em	barro.

ViLa noVa de foz côa

A		galeria	de	arte	do	Centro	Cultural	de	Foz	Côa					apresenta,	entre	os	dias	4	e	31	de	Maio,	uma	
exposição	que	 irá	conter	uma	maqueta	ferroviária.	
A	maquete	 de	 Félix	 Torres	 centra-se	 na	 Linha	 do	
Douro	encerrada	ao	serviço	comercial,	destacando	
o	percurso	entre	Barca	D’Alva	e	La	Fuente	de	San	
Esteban.

ReTRaTos feRRoViáRios

Vai-se	realizar	no	núcleo	museológico	de	Lousado	mais	
uma	edição	da	exposição	fotográfica	“Retratos	ferrovi-

ários	-	do	Porto	a	Valença”.	Em	colaboração	com	as	associa-
ções	ferroviárias,	a	exposição	estará	patente	entre	os	dias	18	
de	Maio	de	30	de	Junho,	 tendo	a	assinatura	de	entusiastas	
pela	fotografia	ferroviária.



Anuncie aqui!


