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Vindimas 2013

O programa das vindimas da região do Alto Douro está de regresso 
com a CP. O programa tem a duração de um dia, levando-o a 

conhecer o processo produtivo do vinho característico da região nos 
dias 21 e 28 de setembro.

Tem garantida de boa colheita, convívio e festa, proporcionados por 
animação musical, cantares regionais e oferta de iguarias locais.

A viagem de comboio pela Linha do Douro recorre a material 
automotor climatizado no percurso Porto-Campanhã – Régua – 

Porto-Campanhã. Na estação da Régua há serviço rodoviário até 
à Quinta de Campanhã, local onde poderá desfrutar de várias 

atividades.

Comboio 
histórico em 
movimento

De 13 de Julho a 5 de Outubro, todos os sábados, o Comboio 
Histórico percorre o trajecto entre as estações da Régua e do Tua.
Viajar no Comboio Histórico da CP é como fazer uma viagem no 

tempo. Num percurso à beira rio, marcado pela beleza da paisagem, 
classificada pela UNESCO como Património da Humanidade, o 

comboio com as cinco carruagens históricas percorre a distância que 
vai da estação da Régua à estação do Tua, numa viagem única ao 

passado.

REFER promovendo 
programa Ciência Viva

O programa Ciência Viva da REFER tem lugar 
de 15 de Julho a 15 de Setembro de 2013.

A acção tem como objectivo promover a 
cultura científica e tecnológica e conta com passeios científicos, 
observações astronómicas, visitas a obras de engenharia, entre 

muitas outras actividades, sempre na companhia de especialistas.
A REFER disponibiliza visitas aos seus Centros de Comando 

Operacional (CCO) de Lisboa, Porto e Setúbal. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas online na página da REFER.

Vá de comboio até 
à praia

Não perca tempo a chegar à 
praia! Vá de comboio e seja 

o primeiro a chegar, de forma 
económica e confortável.
Pode viajar nos comboios 

Regionais do Algarve se optar pelas praias da costa algarvia, ou nos 
Urbanos de Coimbra se a sua escolha recair nas praias da Figueira 

da Foz.
Mas, se a sua praia favorita for no Minho, também pode contar com a 
CP para lá chegar. Comboios com paragem em Moledo, Vila Praia de 

Âncora e Afife. Aproveite a Assinatura de Verão nesta linha que lhe 
dá descontos até 25%.

Os urbanos do Porto e Lisboa são também óptimas soluções para 
evitar as complicações das estradas. A CP disponibiliza espaço 

multiuso, onde podes levar a prancha, a bicicleta ou o carrinho de 
bebé.

Intercidades e Alfas com 
40% de desconto

A CP oferece-lhe 40% de desconto para viagens em todos os 
comboios Alfa Pendular e Intercidades, para todos os destinos, 

se adquirir os bilhetes com 5 ou mais dias de antecedência 
relativamente à data de realização da viagem.
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Locomotiva 1404 à frente da sua nova 
função: serviço Regional no Minho e 
Douro. A fotografia foi obtida em Aregos 
em 19 de Julho de 2013 e representa o 
IR 874 entre a Régua e Porto-Campanhã.

Pedro Mêda
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A Oeste nada de novo… este antigo pro-
vérbio no próximo mês não terá o seu 
normal sentido, pois ferroviariamente no 

Oeste tudo será novo. A CP, após um estudo no 
terreno e após ter realizado alguns acordos com 
várias autarquias do litoral Oeste, apresentou um 
novo modelo de exploração da Linha do Oeste, 
onde as mudanças no tipo de serviço são bastante 
notórias. Desta forma a empresa tenta recuperar o 
tráfego constantemente perdido nos últimos anos, 
assim como reduzir os custos de exploração da li-
nha, mantendo o serviço comercial – ao contrário 
do que foi indicado pelo Governo há cerca de dois 
anos atrás. Sem dúvida uma mudança de atitude 
da empresa, que, em vez de simplesmente termi-
nar algo porque corre mal, analisou o problema e 
procurou uma forma de o resolver. Uma solução 
tão pouco procurada pelas inúmeras empresas pú-
blicas e que deveria ser o seu dia-a-dia!

 Mas os novos horários do Oeste são já alvo 
de controvérsia, havendo quem os considere ain-
da piores que os actuais. Mas só o tempo o dirá! 
Na minha opinião, os novos ho-
rários estão mais pensados do 
que os que têm existido no Oeste 
nos últimos anos. Existem mais 
horários adequados às neces-
sidades da população ao invés 
de marchas que facilitam a ges-
tão de pessoal e material motor. 
Mas isto não implica que os no-
vos horários não possam neces-
sitar ainda de alguns ajustes. Por 
exemplo, porquê obrigar os pas-
sageiros a realizar um transbordo 
na estação das Caldas da Rainha 
quando a existência de comboios 
directos não é de difícil gestão? 

Mas se no Oeste muito muda, 
no resto do país a situação pare-
ce manter-se sem alterações de 
maior. Após um mês de Agosto 
calmo nas mercadorias e inten-
so nos passageiros (obrigando 
ao reforço de inúmeras compo-
sições um pouco por todo o país 

quer de serviço regional, quer de longo curso), 
Setembro trará certamente de volta a normalidade 
ao sector. No entanto, fruto da aposta da CP em 
descontos de valor considerável na venda anteci-
pada de bilhetes, o tráfego de passageiros poderá 
ver o seu volume crescer. É outra boa aposta por 
parte da operadora ferroviária, que com a actual 
direcção vai dando sinais de mudança e vontade 
de fazer melhor. Mas se o cenário nos passageiros 
é para já animador, na mercadoria não é previsível 
que tão cedo o movimento retome os índices de 
alguns anos atrás. A tão esperada retoma econó-
mica teima em não aparecer, condenando muitas 
empresas a ritmos de produção baixos com a con-
sequentemente falta de necessidade de transporte 
de matérias-primas e produto acabado.

Após um período conturbado de mudanças 
constantes, quer a nível de reestruturação de ho-
rários, metodologias de exploração e até do mate-
rial motor utilizado, a ferrovia no nosso país parece 
agora iniciar uma fase calma em que as mudanças 
serão mínimas. Esperemos que esta acalmia tra-
ga estabilidade e consequentemente ajude a uma 
correcta exploração de todo o serviço.

João Joaquim

© João Pedro Tavares
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revisão de meio de vida avança para 
os Comboios pendulares

breves

NOVA EsTAçãO TéCNICA NA 
LINhA dO suL

A Refer lançou um concurso pú-
blico para a construção de uma 

nova estação técnica na Linha do Sul, 
localizada ao PK 118,5, entre as es-
tações de Canal Caveira e Lousal, 
localizada três quilómetros antes do 
apeadeiro de Azinheira dos Barros. 

O contrato contempla a realização 
de trabalhos de terraplanagem e dre-
nagem, montagem de via e catenária, 
e construção de um edifício. O valor 
base do concurso é de 1,85 milhões 
de euros.

Esta empreitada permitirá aumen-
tar a capacidade da Linha do Sul, 
eliminando os constrangimentos para 
os comboios de mercadorias, devido 
à grande distância entre as estações 
de Canal Caveira e Lousal, sem pos-
sibilidade de cruzamento, e ainda pe-
los comprimentos limitados das suas 
vias de resguardo, que em ambas as 
estações pouco ultrapassam os 400 
metros.

© Ricardo Ferreira

Local previsto para a nova estação © João Cunha

© Pedro sabino

Em princípio, será des-
ta que a CP vai iniciar 
as revisões de meio de 

vida dos comboios pendulares. 
Introduzidos em serviço há cerca 
de quinze anos, estes comboios 
encontram-se hoje muito desgas-
tados pela intensa utilização a 
que têm sido sujeitos, em parti-
cular após o Euro 2004.

Já todos os dez comboios ul-
trapassaram há mais de ano e 
meio a cifra dos três milhões de 
quilómetros e caminham rapida-
mente para a significativa marca 
de quatro milhões de quilóme-
tros, abatendo praticamente trin-
ta mil quilómetros mensais pela 
rotação actual.

Dos mais fiáveis comboios 
pendulares da Europa, muito gra-
ças à reconhecida competência 
da EMEF neste segmento, os 
CPA 4000 irão receber tomadas 

para todos os lugares, comple-
mentando a internet wi-fi recen-
temente instalada. A 1ª classe 
terá estofos em pele, enquanto a 
2ª classe receberá novos estofos 
em substituição dos actuais, bas-
tante gastos.

Além das alterações no inte-
rior, que se estendem também 
às casas de banho, os comboios 
irão ostentar uma nova pintura 
exterior, mais simples de manter 
e com impactos positivos na imo-
bilização em oficina, e também 
mais apelativa para refrescar a 
imagem do serviço Alfa Pendular.

Em serviço desde 21 de De-
zembro de 1998 (coube ao 4002 
a honra da estreia comercial), a 
série prepara-se a segunda me-
tade da vida. Cada revisão de 
meio de vida deverá ter um custo 
nunca inferior a cerca de um mi-
lhão de euros. 
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homologação do 

Comboio 
presidenCial

Segundo um comunicado recente do MNF 
na sua página oficial de Facebook, aquela 
instituição concluiu no passado mês de Agosto 

o dossier técnico para demonstração da compatibilidade 
e aptidão dos veículos do Comboio Presidencial para 
circular em toda a rede ferroviária nacional de bitola 
larga. Os veículos estão portanto autorizados 
a circular, esperando-se a sua utilização para 
breve numa viagem inaugural, que estará já a ser 
planeada.

Este belíssimo comboio com seis veículos 
históricos totalmente preservados nos últimos três 
anos ficará em exposição no futuro espaço do 
museu do Entroncamento e autorizado a realizar 
passeios culturais. Outro comunicado recente do 
museu dá novidades sobre a locomotiva 1805, 
referindo estar-se a trabalhar na constituição de 
outro dossier técnico para permitir a sua circulação. 
Brevemente irão realizar-se ensaios dinâmicos na 

rede ferroviária nacional e a locomotiva vai ser pintada 
com as suas cores originais, mais adequadas 
ao esquema de pintura do Comboio 
Presidencial.

Gabriel Lopes

Comboios Celta, um suCesso 
ComerCial improvável

A CP ainda não divulgou números destes comboios 
lançados por iniciativa política, mas taxas de ocupação 

médias a rondar os 50% fazem destes comboios um sucesso 
comercial que ninguém previa – nem a própria CP, que não 
teve sequer tempo de auscultar o mercado previamente ao 
lançamento do serviço.

Com ou sem sazonalidade, certo é que o serviço directo 
Porto – Vigo acabou por ganhar uma notoriedade pouco 
habitual em serviços ferroviários no nosso país, merecendo 
ampla divulgação na comunicação social, o que poderá explicar 
boa parte deste êxito.

A rapidez deste sucesso, cuja sustentabilidade se irá 
confirmar com o fim do Verão, contrasta com a estagnação 
da oferta Intercidades entre Lisboa e o Alentejo, onde apesar 
das melhorias imensas introduzidas com a electrificação e 
renovação da linha até Évora, o comboio tarda em impor-se 
como solução competitiva para viajar entre as duas cidades.

© Pedro Almeida

© Pedro Mêda
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a nova Cara do oeste

A Linha do Oeste ganha, finalmente, uma 
nova cara. Foi preciso chegarmos a se-
tembro de 2013 para uma nova orientação 

comercial ver a luz do dia. Na origem, um grupo de 
pressão liderado pelos poderes autárquicos da re-
gião e um estudo de Nélson Oliveira, presidente da 
APAC.

Com entrada em vigor a 8 de Setembro, o novo ho-
rário da Linha do Oeste responde acima de tudo a dois 
objectivos – investir em ligações de longo curso na parte 
norte da linha, em direcção a Coimbra, e concentrar es-
forços no serviço Regional de proximidade na parte sul, 
em direcção a Lisboa.

Passam a existir três Inter-regionais diários entre as 
Caldas da Rainha e Coimbra, demorando cerca de duas 
horas entre as duas cidades – um tempo competitivo se 
pensarmos que a concorrência rodoviária demora pra-
ticamente 2h30 entre ambos os pontos. Esta oferta na 
parte norte da linha é complementada com três Regio-
nais diários entre Caldas da Rainha e Leiria. A aposta 
no longo curso fica também visível com o fim do serviço 
de passageiros em vários apeadeiros.

Na parte sul, a ideia de chegar a Lisboa em serviços 
rápidos desaparece, por falta de condições para com-
petir com a rodovia nesse segmento. A aposta é então 
o serviço de proximidade, com oito idas e voltas entre 
Lisboa/Meleças e as Caldas da Rainha.

No global, além do acerto na estratégia comercial 
da CP para esta linha, destaca-se também a redução de 
material circulante necessário apesar da adequação da 
oferta – de sete unidades (entre 0450 e 0350), passam 
a seis as unidades necessárias, das quais duas serão 
Allan 0350, que assim se mantêm em serviço.

As menores necessidades de material circulante e 
a maior optimização das respectivas rotações garante 
desde já uma performance económica menos deficitá-
ria, e tudo isto aguardando ainda o possível impacto po-
sitivo no capítulo da procura que esta nova oferta pode 
ter.

suburbanos da Figueira também se alteram

Com o fim dos comboios directos entre a Figuei-
ra da Foz e a Linha do Oeste, os comboios da 

Figueira da Foz passam a cruzar-se em Verride com os 
Inter-regionais Coimbra – Caldas da Rainha, asseguran-
do assim uma correspondência rápida entre ligações.

Esta alteração faz parte de uma alteração maior 

no serviço suburbano prestado até à Figueira da Foz, 
que passa a comportar serviços cadenciados e parando 
em todas as estações e apeadeiros. Nota para o último 
comboio de cada dia, cuja saída passa a estar antecipa-
da para as 23h54 de Coimbra, em vez das 00h18 como 
até aqui.

estações

Se Torres Vedras volta a assumir alguma impor-
tância, sendo inclusivamente local para parque 

e início de serviço de duas automotoras por dia, outras 
estações há que perderão importância. O caso mais evi-
dente será o da Amieira, que perde a sua vocação de 
estação de bifurcação, para passar a ver passar com-
boios apenas com destino a Coimbra. O futuro da esta-
ção é ainda uma incógnita, mas parece provável o seu 
encerramento e desactivação da bifurcação que leva a 
Linha do Oeste até Bifurcação de Lares.

outras alterações no país

No resto do país há também algumas alterações 
de horários. Na Linha do Norte, vários regionais 

são ajustados na zona de Coimbra, em particular pas-
sando a incorporar o afrouxamento na entrada sul de 
Alfarelos, que passa a definitivo depois do acidente em 
Janeiro último.

Na Beira Alta, alguns comboios são acelerados, 
quer com reajuste dos respectivos canais horários, 
quer aproveitando alguns aumentos de velocidades co-
merciais, particularmente no troço Pampilhosa – Santa 
Comba Dão.

Uma última nota para o fim de um anacronismo que 
vigorava há alguns anos, com o 3401 passando a sair 
do Entroncamento e não de Coimbra-B, em direcção ao 
Porto, sendo na prática a fusão do Regional Entronca-
mento – Coimbra que já tinha continuidade para o Porto, 
precisamente no 3401.
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Comboio esColhas para a 
Cidadania perCorreu o país...

A segunda edição do “Comboio Escolhas” 
decorreu entre os dias 4 e 11 de Agosto 
e percorreu Portugal de norte a sul com 

material CoRail e tracção 5620. A edição levou mais 
de uma centena de jovens com mérito escolar e 
de diferentes contextos e realidades socioculturais 
a trocar laços culturais, fomentando o espírito de 
equipa.

Às cinco Corails de segunda classe, a CP juntou 
a CoRail VIP. De Santa Apolónia, no dia 04, a 
composição seguiu em direcção a Campanhã e, 
dois dias depois, Guimarães.  Dia 08 foi data para 
a descida à cidade dos templários, Tomar, local 
raramente visitado por este material circulante. E 
para o fim da jornada, o comboio seguiu em direcção 
em Faro no dia 09 e realizou o regresso a Lisboa 
nos dias 10 e 11.

Ficaram as fotografias!

A meio, o Comboio Escolhas atravessando a estação de Santa 
Cita, em direcção a Tomar. Fotografia de Ricardo Quinas.

Ao lado, um destaque à Corail VIP incorporada na 
composição. Fotografia de João Joaquim.

Passagem do Comboio Escolhas em Saldreu no dia 
08 de Agosto. Foto de João Joaquim
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Foto: Gonçalo Ribera

rotunda do mnF enCerra temporariamente

A rotunda das locomotivas do MNF encerrou dia 9 de 
Setembro para obras de intervenções de requalificação, que 

vão procurar corrigir essencialmente erros originais da construção, 
nomeadamente no que concerne ao abrigo das locomotivas. O 
espaço tem sido palco de variadas movimentações de material 
circulante e no futuro os visitantes poderão apreciar ali parte da 
evolução tecnológica da história da tracção vapor em Portugal.

Fonte: www.fmnf.pt

CoRail em Tomar, situação quase 
inédita. Fotografia de Pedro Silva no dia 

09 de Agosto.

Em baixo vemos o comboio à passagem 
pela Funcheira também no dia 09. 

Fotografia de Carlos Loução.



opinião

11

O tema vai sendo recorrente no meio ferrovi-
ário, e tem motivado acessas discussões 
com supervisão da tutela, mas tarda em ser 

resolvido: o sistema ferroviário da Grande Lisboa não 
tem a fiabilidade necessária para oferecer um dos mais 
importantes atributos que um sistema ferroviário subur-
bano deve oferecer: pontualidade.

A chocante taxa de atrasos (superiores a 30 segun-
dos) para boa parte dos comboios da CP Lisboa (e em 
outros de longo curso mal entram em Lisboa, mas esses 
são outra história) já devia ter feito reflectir e motivar 
acções de modo a que se ponha fim a este problema.

O maior problema está, obviamente, na estação do 
Oriente. Com praticamente todos os urbanos a cruza-
rem todas as vias ao virem/irem para a Linha de Cintura, 
aportando no Oriente nas linhas normalmente dedica-
das ao tráfego suburbano, e com todos os comboios de 
longo curso (excepto os do Sul) a fazerem o inverso de/
para Santa Apolónia, gerir a operação passou a ser uma 
missão quase impossível.

A primeira coisa que salta à vista é a extensão da 
área que é reservada às mudanças de via. Estamos a 
falar de apenas oito vias na estação, que saem de qua-
tro vias do lado de Braço de Prata, o que ainda assim 
não impediu os projectistas desta estação de espraia-
rem esta zona de agulhas por mais de 1.000 metros, 
limitada a apenas 45 km/h para todos os comboios atra-
vessando as agulhas em posição desviada (certamente 
90% deles, ou mais). Não bastava que, em horas de 
pico, se atinjam os vinte comboios por hora na entrada 
sul da estação (um comboio a cada três minutos), como 
ainda se tem de prever o tempo excessivamente alto 
para concretização de todos os atravessamentos.

Para que se perceba o ridículo, a zona de atraves-
samentos de Lisboa-Oriente tem um comprimento se-
melhante ao comprimento da zona de realização de 
itinerários da estação de Paris-Gare de Lyon… com a 
diferença de aí serem bem mais de trinta as vias em 
cruzamento.

O principal problema é, no entanto, a forma como o 
tráfego está distribuído. 90% dos comboios lentos, rece-
bidos nas vias 5 a 8, destinam-se à Linha de Cintura, e 
90% dos comboios de longo curso, recebidos nas vias 
1 a 4, destinam-se a Santa Apolónia. O mais elementar 
bom senso recomendaria, por isso, a troca, para evitar 
tantos cruzamentos.

O fly-over de Alverca, que marca a separação das 
vias rápidas e lentas na quadruplicação da Linha do 
Norte, definiu as vias de modo a que as rápidas entras-
sem no Oriente do lado poente, para futuro acesso à 
estação central de Lisboa, algures no vale de Chelas. 
Mas o tempo passou, o projecto nunca saiu do papel, 
e os problemas operacionais que esta divisão provoca 
são enormes.

A inversão das linhas permitiria eliminar 90% das 
causas de atrasos (por vezes muito consequentes) na 
Linha de Cintura e Linha do Norte, e o impacto seria 
mínimo nos tempos de percurso. Em Alverca os rápidos 
teriam de abrandar para 100 km/h para passarem para 
as vias interiores, as lentas, mas ganhariam depois no 
Oriente onde já não teriam agulhas para fazer rumo a 
Santa Apolónia.

A insanidade da operação actual é tal que a Tha-
les já tem uma equipa de intervenção na estação do 
Oriente, tantas que são as avarias nas muito solicitadas 
agulhas desta estação. Aliás, a quantidade de inciden-
tes técnicos devido ao desgaste rápido dos materiais de 
via que têm provocado paragens da circulação na zona 
de Lisboa-Oriente devia obrigar a tutela a pugnar pela 
adoptação de medidas verdadeiramente eficazes para 
resolver este problema.

A rede lisboeta, pouco extensa mas com reputação 
de moderna e fiável, há muito que perdeu os índices 
de pontualidade que em tempos lhe valeram alguma re-
putação na luta contra o tráfego automóvel, e focos de 
instabilidade pontuais que existem na Linha de Cascais 
parecem, afinal, alastrar a toda a rede. Não que seja 
culpa da CP Lisboa, mas certamente que CP e Refer 
não se entendem como deviam para que a população 

Fiabilidade dos 
Caminhos-de-Ferro de lisboa

© Nuno Morão

João Cunha
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possa voltar a usufruir de um serviço que valha o preço 
do bilhete.

Mesmo uma ligação como Rossio – Sintra, opera-
da quase em sistema fechado (quase, porque no Ca-
cém todos os comboios de Sintra se atravessam para 
as linhas do meio, e todos os comboios de Meleças se 
atravessam para as linhas de fora…), há muito perdeu 
a absoluta pontualidade de todas as suas circulações.

A situação actual deixou de ser admissível. Exige-se 
a troca das vias rápidas com as vias lentas a montan-
te do Oriente, para inversão do cenário na estação do 
Oriente. Já seria uma boa forma de disfarçar todo o mau 

planeamento da nossa rede ferroviária, onde serviços a 
operar e infra-estrutura a intervencionar raramente es-
tão de acordo. É impensável fazer crescer uma rede fer-
roviária sem que as intervenções na via acompanhem 
a desejável evolução da operação ferroviária. E o con-
trário, claro, também tem de acontecer sempre que for 
desejável.

Será que ninguém resolve algo tão fácil de resolver? 
Para que pagamos, afinal, o serviço público que CP e 
Refer deviam prestar? Se nem algo tão simples é ultra-
passado…

FrequênCia de Comboios tradiCionais 
aumentou em agosto

ptg prêve regresso a 
portugal já em setembro e 

outubro

Agosto é sempre um mês complicado 
para a CP Regional no norte do país, 
devido à procura incessante pela Linha 

do Douro. A pobre inglesa 1404 não tem tido 
descanso nas últimas semanas, chegando a 
registar 520 quilómetros diários!

A empresa ferroviária optou por reforçar vários 
comboios na Linha do Douro com recurso a 
múltiplas de três automotoras 592 e uma com-
posição de máquina e carruagens foi inserida 
nas rotações da Linha do Minho, de modo a 
colmatar a falta de material circulante. Além 
dos comboios 850 e 851, a 1404 tem sido uti-
lizada no IR 855 e no Regional 3208/3118. No 
período das festas da Senhora da Agonia em 
Viana do Castelo, dias 17, 18 e 20, registou-se ainda ao reforço do 
IR 853 e 854 com recurso à 1404, furgão gerador e cinco carruagens 
Corails (limite de carruagens para a potência do furgão).

A CP espera para breve inserir em linha mais um furgão Sorefame. 
Esta decisão parece reforçar a tese de que o serviço Regional no 
Norte do país tem valor e deve ser melhorado. 

O grupo inglês PTG espera vir a utilizar a com-
posição de 1400 e carruagens CoRail no pró-

ximo dia 21 de Setembro entre o Porto-Campanhã 
e Braga e nos dias 12 e 13 de Outubro na Linha do 

Douro e Minho. A recente recuperação do furgão 
gerador Sorefame faz regressar as tão desejadas 

composições “charters” com recurso a locomotivas 
diesel 1400 aos comboios do PTG.

A viagem de Outubro tem a particularidade de 
ser, acima de tudo, uma homenagem a Graham 

Garnell, grande impulsionador do projecto PTG em 
Portugal, que faleceu no passado mês de Maio. A 
composição vai recorrer a três carruagens CoRail 

e espera-se vir a utilizar ambas as locomotivas 
diesel 1404 e 1424. A viagem a bordo do comboio 

está aberta a reservas para participações.

Valença, uma estação animada este verão. 
Fotografias de Ricardo Ferreira
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vizinha espanha

Entre os dias 27 e 31 de Julho cir-
culou entre Sabiñanigo e Can-

franc (Norte de Espanha, junto aos Pi-
renéus) um comboio turístico, composto 
pela locomotiva 334 e por carruagens  
tipo restaurante “R12”, pertença do Mu-
seu da Ferrovia. Foi a primeira vez que 
uma locomotiva com a velocidade de 
200 km/h circulou a norte de Huesca.

David Aguaded

Comboio TurísTiCo 
sabiñanigo - CanfranC

1 Castiello 
de Jaca 

2 Estação 
de Jaca  

3 Perto de 
Jaca

4 Cernabe

1

2 3

4



bitola ibériCa

14

pelo sul de espanha 
David Aguaded David Aguaded

Uma jornada de spotting até à zona de Puertollano, onde é possível apanhar desde 
comboios de mercadorias a circular por linhas esquecidas no tempo até modernos 

comboios de passageiros nas linhas de Alta Velocidade.

Era muita a vontade que tinha de ir até ao 
sul de Espanha fotografar uns comboios 
de carvão que circulam entre Puertollano 

(província de Ciudad Real) e Alhondiguilla (província 
de Cordoba). Os motivos eram vários, mas o princi-
pal tem a ver com a linha por onde circula na maior 
parte do trajecto, com sinalização mecânica, bloqueio 
telefónico e travessas de madeira. Além disso, as pai-
sagens por onde passa são muito bonitas e há muitos 
sítios por onde parece que o tempo não passou.

 A verdade é que, mesmo sabendo que os com-
boios fotografáveis serão poucos, fazer uma viagem 
deste tipo vale muito a pena. Levantar-se cedo é algo 
de que nenhum entusiasta dos comboios se importa 
quando o objectivo é ver uma 333.3 a rugir rebocando 
os vagões carregados de carvão. Além disso, perse-
guir uns comboios (respeitando sempre o código da 
estrada) é sempre interessante.

Nestas datas, além dos carvoeiros e do habitual 
“amoníaco” Badajoz – Puertollano, curiosamente cir-

culava um comboio especial de coque (resíduo em pó 
de petróleo) entre Puertollano (onde há uma refinaria 
muito importante) e uma cimenteira próximo de Zafra. 
A composição é igual à dos carvoeiros Puertollano – 
Alhondiguilla, com os mesmos vagões e locomotivas.

Os poucos serviços de passageiros nesta linha 
estão a cargo das automotoras 598 e ocasionalmente 
de algum camello 592.2.

Outro atractivo muito interessante na zona de 
Puertollano é que além destas linhas mais antigas, 
tem a linha do AVE Madrid – Sevilha, a primeira li-
nha de Alta Velocidade inaugurada em Espanha, da 
qual em Cordoba sai a linha de Málaga. Apesar de ser 
uma linha de Alta Velocidade, tem muita variedade de 
comboios. Além dos AVE, assegurados por diversas 
séries de composições de alta velocidade, circulam 
também alguns Talgo com locomotiva 252 entre Ma-
drid, Algeciras e Granada.

hinojosa del duque
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Guadalmez-Pedroches Almorchón

Guadalmez-Pedroches Guadalmez-Pedroches

Almorchón Brazatortas

Campanario
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João Joaquim

A partir de 8 de Setembro 
de 2013 a Linha do Oes-
te contará com novos 

horários para o serviço de passa-
geiros e ligeiros ajustes no serviço 
de mercadorias, por necessidade 
de adaptação dos canais horários 
com o serviço de passageiros. Os 
novos horários são uma tentativa 
da CP Regional em melhorar os 
resultados operacionais na linha, 
adequando o seu serviço à procura 
e necessidades da zona Oeste.

Após um período de alguns 
meses onde a incerteza so-

bre a supressão total ou parcial do 
serviço comercial de passageiros 
esteve sempre presente sobre a Li-
nha do Oeste, no passado mês de 
Julho foi avançado pela CP – Com-
boios de Portugal que no Oeste iria 
aplicar um novo modelo de explo-

ração, que se adequaria melhor às 
necessidades das populações e que 
em simultâneo permitiria uma ope-
ração com um menor custo para a 
operadora face ao modelo utilizado 
actualmente.

Para tal seria necessária uma 
reestruturação profunda dos horá-

rios, esquecendo os que se encon-
tram em vigor e construindo novos 
horários de raíz. Contudo, ainda se 
manterá a divisão da linha em duas 
partes: a sul e a norte das Caldas 
da Rainha. Com os novos horários 
manter-se-á a necessidade de nes-
ta estação se efectuar sempre um 
transbordo para quem não tenha 
aqui o término da sua viagem. Esta 
situação ocorre há já vários anos e a 
única excepção tem sido nos últimos 
meses o comboio IR 807 que liga di-
rectamente Lisboa-Santa Apolónia a 
Coimbra via Oeste (que deixará de 
existir após a introdução dos novos 
horários).

A alteração dos horários nos pas-
sageiros implicará a adaptação dos 
horários de vários comboios de mer-
cadorias, quase sempre em poucos 
minutos. A alteração mais notória 
será o horário do comboio de trans-
porte de cereias de e para o Rama-
lhal que passará a circular cerca de 
duas horas mais tarde.

Estação de Leiria - futuro término dos regionais acima das Caldas da Rainha 
Automotora 0362 em serviço Regional - 2 de setembro de 2013

novos horários no 

oeste

João Joaquim

João Pedro Tavares

Vários
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Após a entrada em vigor dos novos horários 
o serviço a norte das Caldas da Rainha será as-
segurado por duas famílias: Regionais para e de 
Leiria e Inter-Regionais para e de Coimbra-B.

A alteração mais notória é a supressão de todo 
o serviço regional e interregional para a Figueira 
da Foz. Outra alteração é o término das marchas 
na cidade de Coimbra, pois todas as marchas 
terminarão na estação de Coimbra-B em vez da 
estação de Coimbra, localizada na zona central 
desta cidade. Contudo, em Coimbra-B os passa-
geiros com destino à estação de Coimbra podem 
apanhar um dos inúmeros comboios que constan-
temente ligam as duas estações.

Os passageiros que tenham como destino as esta-
ções e apeadeiros entre a estação de Bifurcação de La-
res e a da Figueira da Foz terão de efectuar transbordo 
em Verride, mudando de comboio para um suburbano 
do serviço Coimbra – Figueira da Foz (os comboios do 
Oeste estarão coordenados com os suburbanos da Fi-
gueira, pelo que não haverá tempos de espera superio-
res a cinco minutos).

A sul das Caldas da Rainha, a reestruturação tam-
bém é profunda, pois todo o serviço interregional deixará 
de existir passando toda a exploração comercial a ser 
realizada por apenas comboios regionais. Mantêm-se as 

famílias para e de Lisboa Santa-Apolónia e para e de 
Meleças, aparecendo como novidade um serviço para e 
de Torres Vedras, um serviço  Meleças – Torres Vedras 
e um serviço para Entrecampos-Poente. O serviço para 
Entrecampos-Poente contará apenas com um comboio 
no sentido descendente, não existindo qualquer com-
boio com partida desta estação no sentido ascendente 
(pouco depois da chegada do regional a esta estação 
é realizada uma marcha sem serviço até Lisboa-Santa 
Apolónia, para que assim o material motor que assegu-
rou o regional para Entrecampos-Poente possa realizar 
um serviço de Lisboa-Santa Apolónia até Caldas da Rai-
nha).

O número de circulações em toda a linha manter-se-

Cruzamento na estação de Leiria entre um IR proveniente da Figueira da Foz e um regional com destino a essa estação. 
Após os novos horários todos os IR servirão Coimbra e os regionais ficar-se-ão por Leiria.

O novo regime de exploração assentará  
em quatro pontos principais: 

Aposta no serviço Inter-Regional directo a Coimbra;

Aposta no serviço Regional entre Lisboa e Caldas da Rainha;

Desistência do serviço Regional acima de Leiria;

Maior interoperacionalidade com os serviços de transportes 
urbanos existentes nas povoações servidas pela Linha do 

Oeste.

João Joaquim
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-á sensivelmente a mesma. Existirá 
a redução de uma circulação a sul 
das Caldas da Rainha e o aumento 
de uma a norte. Todo o serviço conti-
nuará a ser assegurado por automo-
toras da série 0350 e 0450, tal com 
vem a acontecer nos últimos anos. 
A nova rotação implicará a utilização 
de menos uma unidade face à rota-
ção actual, medida que ajudará tam-
bém a reduzir o custo de exploração 
na linha.

A reestruturação dos horários no 
Oeste vai implicar também o fim do 
serviço comercial por parte da CP 
em diversos apeadeiros da Linha 

do Oeste onde a procura actual 
é nula ou reduzida. Desta forma 
será possível reduzir os tempos de 
percurso e diminuir o consumo de 
combustível por viagem, de forma 
a tornar mais rentável a exploração 
da linha.

E face à redução da oferta re-
gional acima de Leiria, os apeadei-
ros da Guia e de Monte Redondo 
passarão a contar com a paragem 
dos comboios interregionais de for-
ma a manter-se o serviço comercial 
nas localidades servidas por estes 
apeadeiros.

Embora a aposta em servir di-

rectamente Coimbra seja muito 
acertada, esta peca por o último 
comboio ascendente ser realizado 
muito cedo (embora eventualmente 
em dias de semana a procura não 
seja muito elevada acima de Leiria). 
No entanto, ao domingo, o comboio 
(e os expressos) é fortemente pro-
curado por estudantes que se deslo-
cam do Oeste para Coimbra, Aveiro 
e Porto. De forma a aproveitar este 
movimento semanal que tende a ser 
realizado por parte dos passageiros 
o mais tarde possível, aos domin-
gos poderia ser realizado um com-
boio especial com partida de Torres 
Vedras e destino a Coimbra com 
chegada cerca das 21h/22h e com 
as leis de paragens de um interre-
gional. Seria um comboio certamen-
te com uma boa ocupação e que 
serviria os interesses da população 
do Oeste. Em sentido contrário, um 
comboio do mesmo tipo com partida 
de Leiria e destino a Lisboa poderia 
ser outra boa opção para aproveitar 
o movimento estudantil que se des-
loca até Lisboa.

Se a norte das Caldas da Rainha 
a aposta da CP se mostra muito ade-
quada face ao tipo de procura que 
existe (ou poderá vir a existir) actu-
almente, a sul das Caldas da Rainha 
a não existência de comboios inter-
regionais é um ponto negativo nos 

deixando Leiria para trás, a 0463 encaminha-se para a Figueira da Foz. 
Barreiros (Leiria) - 19.08.2013

Estações e apeadeiros onde a 
CP Regional deixará de efectuar 

serviço comercial:

Alcainça-Moinhos (ap.)
Camarão (ap.)

Campo-Serra (ap.)
Bouro (ap.)
Cela (ap.)

Fanhais (ap.)
Carriço (ap.)

Ribeira de Seiça (ap.)
Telhada (ap.)

Amieira

O transporte de cimento no Oeste apenas terá pequenos ajustes nos seus horários 
Moinhos da Barosa - 06.05.2013

Fernando Joaquim

João Joaquim



O apeadeiro da Telhada perderá todo o serviço comercial a partir de 8 de setembro 
Regional 6453 para a Figueira da Foz - 16 de Abril de 2013

Em Ribeira de seiça os comboios também deixaram de parar após os 
novos horários, Regional 6453 para a Figueira da Foz - 28 de Fevereiro  

de 2013

O comboio de transporte de cereais de e para o Ramalhal verá o seu horário alterado em cerca de 2 horas 
Ortigosa - 28 de Julho de 2013

João Joaquim

João Joaquim

Fernando Joaquim

novos horários. Tal facto deve-se à 
pretensão da CP em não apostar em 
serviços rápidos entre Lisboa e as 
Caldas da Rainha que concorram di-
rectamente com a Rede Expressos, 
pois as características do serviço 
rodoviário e as condições da Linha 
do Oeste neste troço não permitem 
à CP apresentar neste troço comboio 
com tempos e preços competitivos. 
Contudo, a oferta de comboios que 
páram em todos os apeadeiros e es-
tações torna-se excessiva,  pois po-
diam coexistir em horários alternados 
comboios que páram em todas com 
comboios que apenas param nas 
principais localidades, permitindo as-
sim deslocações mais rápidas dentro 
da linha do Oeste para as paragens 
com maior procura.

Outro ponto negativo nos horá-
rios a sul das Caldas da Rainha é a 
não  continuação até esta estação do 
regional procedente de Mira-Sintra/
Meleças e que finaliza a sua marcha 
na estação de Torres Vedras. Desta 
forma, o último comboio procedente 
da capital a chegar às Caldas da Rai-
nha tem a sua hora de chegada às 
20h22, não permitindo um regresso 
mais tardio a quem se tenha desloca-
do a Lisboa, tal como acontece nos 
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Regional proveniente da Figueira da Foz a entrar na estação de Monte 
Real - Julho de 2013

sentido Ascendente

Inter-Regional

Lisboa-Santa Apolónia – Caldas da Rainha: 1
Lisboa-Santa Apolónia – Coimbra: 1

Entrecampos-Poente – Caldas da Rainha: 2
Caldas da Rainha – Figueira da Foz: 1

Regional

Lisboa-Santa Apolónia – Caldas da Rainha: 3
Mira-Sintra / Meleças – Caldas da Rainha: 4

Caldas da Rainha – Figueira da Foz: 3

Regional para Figueira da Foz por entre os pinhais da 
Marinha Grande - Agosto de 2013

João Pedro Tavares João Joaquim

Número de circulações antes dos novos horários

sentido descendente

Inter-Regional

Caldas da Rainha – Lisboa-Santa Apolónia: 1
Coimbra – Caldas da Rainha: 1
Caldas da Rainha – Entrecampos-Poente: 3
Figueira da Foz – Caldas da Rainha: 1

Regional

Caldas da Rainha – Lisboa-Santa Apolónia: 2
Caldas da Rainha – Mira-Sintra / Meleças: 4
Figueira da Foz – Caldas da Rainha: 3

horários actuais.

Mas para o sucesso destes no-
vos horários, será necessário que as 
autarquias que se comprometeram 
a articular a sua rede de transportes 
urbanos com os horários dos com-
boios o coloquem em prática no ter-
reno, pois no Oeste o comboio por 
si só não é atractivo, uma vez que 
muitas estações e apeadeiros dis-
tam bons quilómetros do núcleo po-
pulacional.

Por último, uma boa campanha 
publicitária que divulgue as novida-

des nos meios adequados será ou-
tra  mais valia para o sucesso desta 
aposta da CP. Por exemplo, apostar 
em publicitar em outdoors colocados 
junto às principais Auto-Estradas 
por onde circulam os autocarros da 
Rede de Expresso dos eixos concor-
rentes à Linha do Oeste. A operado-
ra não pode cair no erro que tantas 
vezes comete de publicitar os seus 
serviços apenas nos seus canais, 
como por exemplo na sua página de 
internet ou através da colocação de 
avisos em estações. É necessário 
conquistar novos passageiros, além 
de manter os actuais. E para se con-

quistar novos passageiros é preciso 
procurá-los, pois eles não circulam 
normalmente pelos canais da CP.

No seu todo, os novos horários 
para a Linha do Oeste aparentam 
ser uma melhoria para a região e 
um passo em frente para a revita-
lização desta linha. Contudo, só a 
sua colocação em prática o poderá 
confirmar ou não.  Mas nota-se um 
esforço por parte da CP em adequar 
a oferta às necessidades existentes, 
não se limitando a corrigir alguns mi-
nutos nos horários em vigor, prática 
tão habitual nos últimos anos e que 
nada de bom trouxe ao Oeste.
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Pela via da esquerda circulam os comboios no sentido de Alfarelos, pela via da direita deixaram 
de circular comboios na direcção da Figueira da Foz

Ponte de Lares sobre o Rio Mondego, entrada norte de 
estação de Bifurcação de Lares

Também a estação da Fontela deixará de ser servida pelo 
regionais do Oeste

Valério Santos

João Joaquim

João Joaquim

sentido Ascendente

Inter-Regional

Caldas da Rainha – Coimbra-B: 3

Regional

Lisboa-Santa Apolónia – Caldas da Rainha: 4
Mira-Sintra / Meleças – Caldas da Rainha: 3 

Mira-Sintra / Meleças – Torres Vedras: 1
Torres Vedras – Caldas da Rainha: 1

Caldas da Rainha – Leiria: 3

sentido descendente

Inter-Regional

Coimbra-B – Caldas da Rainha: 3

Regional

Caldas da Rainha – Lisboa-Santa Apolónia: 3
Caldas da Rainha – Mira-Sintra / Meleças: 3 
Torres Vedras – Mira-Sintra / Meleças: 1
Caldas da Rainha – Torres Vedras: 1 
Leiria – Caldas da Rainha: 3 
Caldas da Rainha – Entrecampos-Poente: 1

Número de circulações após os novos horários
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O dia 5 de Agosto de 2012 é uma data que poderá ter 
ficado para a história do caminho-de-ferro em Portu-
gal, já que foi nesta dia que a Linha do Alentejo, mais 

especificamente o troço entre a estação de Ourique e a estação 
de Castro Verde-Almodôvar, viu a passagem do que poderá ter 
sido a última circulação de um comboio convencional. Estes 15 

quilómetros fazem parte do troço encerrado ao tráfego ferroviário 
entre Beja e a estação de Ouri-
que, decisão tomada no dia 3 de 
Março de 2012, embora o serviço 
regular de passageiros tivesse 
terminado em Dezembro de 2011. 
Agora que está passado cerca 
de um ano sobre esse aconteci-
mento, apresentamos a todos os 
leitores um resumo dessa circu-
lação.

Primeira semana de Agosto 
de 2011: a monotonia do costume 
abate-se sobre a temática ferrovi-
ária. Porém, uma circulação extra-
ordinária entre Ourique e Poceirão 
marcada para o dia 5 de Agosto 
vem alterar o cenário! No site da 
REFER aparece entretanto o com-
boio nº 31601 com a designação de 
“MATMERC” a cargo da CP Carga, A locomotiva 1912 parqueada na estação de Ourique

o último Comboio

Pedro André 

Pedro André
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com saída de Ourique pelas 13h19 e 
chegada prevista ao Poceirão pelas 
14h51.

As hipóteses eram reduzidas: ou 
a CP Carga previa buscar alguns 
vagões do tráfego Somincor, que 
por qualquer razão estivessem em 
Ourique, ou haveria a retirada dos 
vagões Transfesa que se encontra-
vam parqueados no terminal do Car-
regueiro junto da estação de Castro 
Verde há alguns meses. Mais tarde 
surge a confirmação que seria a se-
gunda hipótese.

Sendo esta uma circulação em 
via interdita ao tráfego, sem a cer-
teza absoluta dos horários que iriam 
ser praticados neste troço, a melhor 

opção seria mesmo chegar bem 
cedo à estação de Ourique, já 
que era muito improvável que a 
circulação se fizesse durante a 
noite tendo em conta todas as 
restrições habituais neste tipo de 
tráfegos.

Ainda antes das 7h00, estou 
em Ourique-Gare e eis que a loco-
motiva 1912, muito provavelmente 
tendo ali sido deixada por um dos 
comboios da 
Somincor do dia 
anterior, já ali 
se encontrava. 
Uma volta pela 
estação comple-
tamente deserta 

e as primeiras fotos do dia. 
Como não há sinal de vida hu-

mana pelas redondezas, presumo 

O 97202 a 
caminho do 
Poceirão, 

liderado pela 
4708. A 4719 

vem a reboque.

Os vagões da Transfesa 
parquados no terminal do 

Carregueiro
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que antes das oito da ma-
nhã não surjam novidades. 
Assim sendo, dou um pu-
linho até à Linha do Sul, 
perto do local do antigo 
apeadeiro de Montenegro, 
para fotografar o comboio 
97202 que circulava entre 
Loulé e o Entroncamen-
to e que mais não era do 
que o regresso do comboio 
da areia em vazio liderado 
pelas locomotivas 4708 e 
4719, com esta última a reboque. O comboio passava 
pela Funcheira por volta das 7h30 e bastou-me esperar 
uns minutos até que surgisse a composição banhada pe-
los primeiros raios de sol do dia. 

Regresso à estação de Ourique, onde ainda não exis-
tem novidades até então. Decidi dirigir-me para o Carre-
gueiro para fotografar os vagões parqueados, tomar al-
gumas notas e preparar-me para a chegada da 1912 que 
não tinha hora prevista. No terminal também ainda não 
há sinal de que vá haver qualquer movimento de com-
boios. Circulo livremente pela estação e pelo terminal, 
fazendo algumas fotos e tomando alguns apontamentos. 
As agulhas estão bem lubrificadas, indicando a presença 
de trabalhos preparatórios para facilitar a movimentação 
dos vagões.

O tempo passava, mas tudo continuava pacifico... 
decidi então ir em direcção a Ourique pela linha, a pé, 
observando o estado da infraestrutura, que já se apre-
sentava com alguns sinais de abandono, com ervas a 
tomarem conta da via. Entretanto umas marteladas bem 
fortes na zona dos vagões fazem-me regressar ao termi-
nal, deparando-me com o pessoal da CP Carga que já 
ali se encontrava.

Enquanto os funcionários da CP Carga se iam certi-
ficando de tudo quanto era necessário para a circulação 
dos vagões em segurança, desloquei-me à procura de 
um lugar para fotografar a chegada da 1912, de prefe-
rência à sombra, que apesar da presença de algumas 
nuvens, as temperaturas de Agosto no Alentejo não per-
doam. Como a agulha estava preparada para a entra-
da da locomotiva para a linha directa, optei por um local  
onde pudesse enquadrar o melhor possível a chegada 
da locomotiva 

Às 9h43 lá surgiu a 1912, lenta, entrando na linha 
directa da estação. A REFER já fazia também ali a sua 
presença com funcionários necessários a todas as ope-
rações habituais, que envolviam desde a utilização das 
agulhas, até ao uso do telefone para a estação colateral 

de Ourique, já que é sempre necessário o retorno de 
informação sobre se as circulações cumprem o trajecto.

Como seria de prever, o Sol resolveu esconder-se du-
rante o período de manobras. A operação de movimen-
tar os vagões e preparar a circulação teve início quase 
imediato, mas por estranho que pareça sem a presença 
de mais entusiastas ferroviários!

Antes da partida houve toda uma série de verifica-
ções efectuadas aos vagões (rodados e freios essen-
cialmente) com vista a uma circulação segura. São 31 
vagões no total que perfazem um comprimento a rondar 
os 500 metros. É um autêntico prazer sentir a estação de 
Castro Verde com vida, fazendo recordar os seus tem-
pos áureos, com o transporte ferroviário vindo do Ramal 
de Aljustrel...

Como o fim das manobras se aproximava por volta 
das 10h30, decido seguir viagem até a um ponto onde 
pudesse apanhar a composição de volta a Ourique. Não 
tendo a noção exacta da velocidade que a composição 
vai exercer e não conhecendo muitos locais onde encai-
xar um comboio desta dimensão, resolvi esperar por ele 
antes da chegada à estação de Ourique, fotografá-lo em 
plena estação, depois entre Ourique e Panóias e por fim 
já em plena Linha do Sul.

Para a primeira escolhi um local numa trincheira, que 
pelas minhas contas encaixaria quase na perfeição. Fe-
lizmente o Sol havia aparecido definitivamente, restava-
-me então esperar. Sabia que o comboio circulava em 
regime de marcha à vista e que, embora tivesse hora 
prevista de partida de Ourique, não era certo que cum-
prisse o horário estabelecido. Também não fazia ideia 
de quanto tempo iria demorar para percorrer os cerca 
de catorze quilómetros que me separavam do local de 
partida do mesmo. Aproveitei então para levar alguma 
comida ao estômago e, sentado, limitei-me a esperar, já 
que, como diz o ditado, “quem espera sempre alcança”.

E eis que, às 12h55, começo a avistar a laranjinha 

A chegada da 1912 à estação de Castro Verde



em fundo, rebocando a composição. Esperei o momento 
certo e meti-me em estrada, em direcção à estação de Ou-
rique, para nova fotografia. Segundo o relógio, existia ain-
da algum tempo de folga até ao horário estabelecido para 
a partida do comboio em direção ao Poceirão.

Mas optei por seguir rapidamente até à passagem su-
perior perto de Panóias, onde cheguei já com o som da 
1912 em fundo! O comboio afinal 
circulava com cerca de dez minutos 
de avanço sobre o previsto... decido 
nem parar o motor do automóvel de 
modo a não perder segundos precio-
sos. Apenas tenho tempo para esco-
lher o local menos mau... 

Passagem da 1912 e novamente 
à estrada, em direcção a Montene-
gro, onde mal tive tempo de estacio-
nar o veículo, pois já se via ao fundo 
da recta a composição em full-power. 
Tirei a foto final e dei por completa a 
jornada às 13h28. Um dia especial, 
pincelado por momentos únicos.

A chegada a 
Ourique-Gare

e
a composição 

entretanto já parada 
na estação.

Na passagem 
superior de 

Panóias e de 
Montenegro

Comboio de merCadorias
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Pedro André Pedro André

Como referido na edição anterior, as estações de Vila Real de santo António, Cacela, Tavi-
ra, Fuseta e Olhão têm sofrido obras de modernização num valor a rondar os 1.2 milhões 

de euros. As obras englobam a substituição das travessas de madeira, por travessas de betão, a 
balastragem das vias e a troca dos antigos carris em barra curta, por carris em barra longa sol-
dada.  Apresentamos nesta edição a situação dos trabalhos à data do passado dia 24 de Agosto.

Modernização da 
Linha do aLgarve

Na estação de Olhão mantiveram-se as linhas I, II e III. A linha que 
existia encostada ao armazém foi completamente levantada. As obras 
em relação à via estão practicamente concluídas. Entre Faro e Vila Real 
de Santo António, Olhão esta vai ser a única estação com mais do que 
duas linhas. As plataformas e os atravessamentos da via mantém-se, por 
enquanto, inalterados.

OlhãO
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Mantiveram-sse as duas li-
nhas de circulação, sendo que 
uma delas já se encontrava re-
novada.  As plataformas e o atra-
vessamento das vias mantém-se 
igual. Já se iniciaram as obras 
necessárias à colocação da sina-
lização vertical luminosa.

CaCela

A estação da Fuseta encontra-
va-se com as obras mais atrasa-
das em relação a Olhão, faltando 
a subsituição das travessas e a 
colocação do balastro. A linha de 
“saco” já havia sido levantada em 
2011 e vão-se manter as linhas 
I e II, tal como a disposição das 
plataformas.

Fuseta

tavira

As obras vão trazer mudanças im-
portantes. A linha III, a mais afastada 
do edifício de passageiros, foi levanta-
da em toda a sua extensão – de qual-
quer modo já há muito tempo que não 
tinha um uso regular e apresentava um 
elevado grau de degradação. Nesse lo-
cal irá surgir uma nova plataforma para 
passageiros. A plataforma central já se 
encontra também em fase de demoli-
ção.

Tavira ficará com duas linhas de cir-
culação (situação similar ao que acon-
tece na estação da Fuseta e de Cacela) 
e as condições de embarque e de se-
gurança dos passageiros serão melho-
radas.
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VRSA foi onde as obras se pro-
longaram por mais tempo, já que a 
área abrangida era a maior de toda 
a empreitada.

As oficinas e as linhas de liga-
ção às mesmas já tinham sido alvo 
de obras de modernização. Desta 
vez as obras decorreram nas vias 
que estão destacadas à circulação 
comercial, sendo modernizadas as 
linhas I, II e III situadas em frente do 
edifício de passageiros. Só a linha I e II ser-
vem para o serviço de passageiros, já que 
actualmente são as únicas servidas por pla-
taformas.

A renovação das vias vai continuar a per-
mitir que composições com locomotiva pos-
sam usar a estação, já que as agulhas das 
vias I, II e III mantiveram-se. A destacar o 
facto da REFER ter procedido à renovação 
de via da linha que em tempos seguia até 
ao apeadeiro do Guadiana, que tem o seu 
términus num bloco de cimento. São mais 
de 200 metros após as agulhas que se en-
contravam completamente abandonados e 
degradados e que ganham agora nova vida, não se sa-
bendo por enquanto o propósito de tal renovação.

Também a linha de “saco”, onde em tempos encos-
tavam os vagões para descarregar cimento, mantém-se 
operacional e foi arranjada.

vila real de 
santO antóniO
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João Cunha João Cunha

Fundados durante o domínio francês no Norte de África, os caminhos-de-
ferro marroquinos exibem ainda hoje as profundas marcas deixadas pelos 
colonizadores, mesmo décadas após o fim do protectorado gaulês. A rede 

ferroviária é pouco densa e abrange uma área geográfica relativamente limitada, 
embora seja onde reside a maior parte da população do país e onde a economia 

marroquina mais mostra sinais de pujança. Ao todo, a rede deste enorme país africano 
(7,7 vezes maior que Portugal), estende-se por cerca de 1.907 quilómetros.

onCF
Caminhos de Ferro marroquinos

E-1356 subindo para Khourigba com mais de 70 vagões vazios, apelando a toda a sua potência para o conseguir.

No mapa da rede, cons-
tatamos facilmente a 
existência de dois eixos 

fundamentais: Marrakesh – Tanger, 
passando por Casablanca e pela ca-
pital Rabat, e ainda o eixo Casablan-
ca – Fes – Oujda, onde os caminhos-
-de-ferro marroquinos se encontram 
com os seus homólogos da Argélia. 
Nestes dois eixos, entroncam depois 
outras linhas importantes, nomea-
damente duas linhas dedicadas ao 
transporte de fosfatos (Marrocos é, 
com grande distância, líder mundial 
nas reservas e extracção de fosfa-
to), uma ancorada em torno de Mar-

rakesh e outra ancorada em torno de 
Casablanca. Além destas, destaca-
-se também a importante linha para 
El Jadida, com forte tráfego de pas-
sageiros de e para Casablanca e 
servindo também o importante porto 
marítimo de El Jadida, e ainda a li-
nha de importância crescente entre 
Taourirt e Beni Nsar, um importante 
porto mediterrânico junto à cidade 
espanhola de Melila.

A regulamentação ainda é dos 
tempos do protectorado francês e é 
facilmente visível em qualquer ponto 
da rede os mesmos sinais que po-
demos encontrar na rede francesa; 

em muitos locais, podemos até en-
contrar sinalização e outros objectos 
da antiga companhia PLM, que em 
1938 foi uma das que deu origem à 
actual SNCF. Em várias conversas 
com ferroviários se percebeu que, 
ainda hoje, esta herança é a maior 
garantia de segurança e fiabilidade 
que a rede ferroviária marroquina 
oferece.

O aspecto mais interessante da 
rede marroquina, na minha perspec-
tiva, é o material circulante. A origem 
francesa de boa parte dele é inegá-
vel, quase todo pintado com uma 
irrestível decoração creme e verme-
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lha que se integra de uma for-
ma fantástica na paisagem do 
país. Além do material francês, 
que atrai a minha grande curio-
sidade, Marrocos tem também 
algum material belga e, sobretu-
do, algum material japonês, da 
Hitachi, também ele muito inte-
ressante. São numerosas as lo-
comotivas eléctricas da Hitachi, 
em diversos usos. Na tracção 
diesel, a preponderância é cada 
vez maior para o material ame-
ricano, muito mais duradouro e 
de manutenção simplificada do 
que as locomotivas francesas 
que ainda circulam no país.

De seguida, apresento o 
estado do parque de material 
motor da ONCF, excluindo material 
afecto a manobras.

dh-350
O grosso do tráfego em tracção 

diesel está dividido entre as DH-350 
e as DF-100, onde as primeiras as-
seguram provavelmente mais de 
80% do tráfego em tracção autó-
noma. Em fase de substituição por 
novas DH-400, compradas em se-
gunda mão à Croácia, as DH-350 
percorrem sobretudo a linha Fes 

– Oujda e Taourirt – Beni Nsar com 
comboios de mercadorias e de pas-
sageiros, havendo ainda uma sub-

-série de quatro locomotivas de-
dicadas em exclusivo à tracção 
de comboios de passageiros.

Uma das quatro locomotivas 
dedicadas ao tráfego de passa-
geiros está, no entanto, fora de 

serviço no seguimento de uma gra-
ve colisão numa passagem de nível. 
Estas locomotivas (DH-371 a 374) 
atingem os 144 km/h.

A série é responsável exclusiva 
do tráfego de mercadorias de grande 
distância no país (e assim será tam-
bém com as DH-400), rebocando 
cargas superiores às DF-100 que, a 
serem escolhidas para os comboios 
de mercadorias, teriam muitas vezes 

de os operar em dupla tracção (vis-
to que não têm ligação em múltipla). 
Esta situação era aliás a que se veri-
ficava enquanto a linha Sidi Kacem – 
Tanger permaneceu por electrificar, 
linha onde as DF-100 reinavam sem 
contestação quer nos comboios de 
passageiros, quer nos comboios de 
mercadorias.

A linha Fes – Oujda vê passar 
pelo menos dois comboios de mer-
cadorias por dia, regulares, que não 
raras vezes circulam com tonelagens 
muito expressivas para as diversas 
e difíceis rampas do percurso, que 

se desenrola quase sempre 
por entre as montanhas des-
ta zona inóspita do país. Os 
comboios de mercadorias 
chegam a ultrapassar os 500 
metros de comprimento, e têm 
um aspecto muito europeu, se 
descontarmos as locomotivas 
– existe um importante tráfego 
de contentores e de cereais, 
nomeadamente.

Além dos comboios de 

loComotivas diesel

série dh-350.
 Sempre com uma mesquista em 
fundo, um Fes -– Oujda passando 

numa bela ponte de alvenaria, perto 
de Bouhlou, com a DH-372

 Dupla tracção de DH-350 (aqui, a 
364) num comboio de carvão Beni 

Nsar – Oujda, já a caminho da 
fronteira com a Argélia.
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mercadorias, esta linha tem alguns 
comboios de passageiros de dimen-
são impressionante. Habitualmente 
circulando com doze a catorze carru-
agens (CoRail, compradas à SNCF!), 
os comboios desafiam as capacida-
des de tracção das DH-350 (ou DH-
370, por se tratarem das dedicadas 
a comboios de passageiros), e não 
raras vezes vão acumulando atraso 
ao longo do percurso, que depois se 
repercute em cadeia ao longo do dia 
devido ao facto da linha ser em via 
única e ter talvez poucas estações 
abertas para o tráfego que alberga – 
raramente é visível uma alteração de 
cruzamento da estação inicialmente 
prevista para outra que permita mi-
norar os impactos dos atrasos.

Com uma fiabilidade ainda inte-
ressante passados quase quaren-
ta anos da sua entrada em serviço 
(1974), apenas a aposta em material 
mais recente justifica a sua saída de 
serviço.

dF-100
A linha Beni Nsar – Taourirt abriu 

à exploração há apenas cinco anos, 
e desde então tem visto o seu trá-
fego aumentar. A infra-estrutura tem 
uma qualidade excelente, perfeita-

mente em linha com as melhores 
práticas de construção de vias férre-
as no continente europeu, e tal como 
a linha em que entronca (a linha Fes 
– Oujda), não está electrificada. Este 
é o último local de resistência das 
DF-100, que, além de alguns com-
boios locais que apenas percorrem 
esta linha, efectuam também duas 
incursões diárias até Fes (uma de-
las com um comboio nocturno). Nes-
ta linha, os 140 km/h são atingidos 
diariamente pela série (160 km/h por 
algumas das ex-SNCF), como sem-
pre foi habitual nos últimos 45 anos 
de carreira. Também aqui as carrua-

gens CoRail são chamadas a fazer 
um belo conjunto, muito parecido 
(salvo nas cores!) com os fantásticos 
comboios que as imortais CC 72000 
tiveram a cargo na rede francesa.

Do parque inicial de catorze lo-
comotivas DF-100, sobram X loco-
motivas, a que se juntam seis loco-
motivas CC 72000 compradas em 
segunda mão à SNCF em 2007. 
Com a chegada das DH-400, o seu 
futuro é mais do que incerto, e só o 
facto de em Beni Nsar não haver tri-
ângulo para inverter as locomotivas 

Comboio internaCional

DF-109 perto de Oued Amlil com um Beni Nsar – Fes. As cores da composição integram-se perfeitamente na paisagem.

Saindo de Taourirt, a DF-104 com a sua 
composição CoRail para Beni Nsar.
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DH as pode salvar durante mais al-
gum tempo (nos comboios de passa-
geiros, a ONCF faz questão de fazer 
circular as DH sempre com o nariz 
curto para a frente ou, em alternati-
va, fazer circular as locomotivas bi-
cabine DF-100).

As DF-100 têm ainda a cargo a 
responsabilidade de realizar alguns 
curtos comboios de mercadorias, so-
bretudo relacionados com o porto de 
Tanger, mas além de pouco expres-

sivos, são muito irregulares.
A fiabilidade da série foi decres-

cendo com anos de manutenção 
insuficiente e pouco especializa-
da, sendo as unidades originais da 
ONCF as mais afectadas e não sen-
do de estranhar que as locomotivas 
ex-SNCF, ainda com poucos anos 
em solo marroquino, tenham um me-
lhor comportamento.

Como curiosidade, as DF-100 
não fornecem electricidade às car-
ruagens, contrariamente às CC 
72000, pelo que os comboios de 
passageiros circulam sempre com 
um furgão gerador para alimentar 
as carruagens CoRail. Quando fo-
ram compradas, ainda na década de 
60, Marrocos não considerava isso 
uma prioridade, e as suas linhas de 
caminho-de-ferro ainda não tinham 
retorno de corrente por carril que 

permitisse a alimentação directa das 
carruagens pela locomotiva.

dK-550
Esta série de onze locomotivas 

está exclusivamente dedicada a 
comboios de mercadorias, e foi com-
prada em 1982. São habitualmente 
utilizadas para pequenos serviços 
locais de mercadorias, habitualmen-

te ligando estações de concentração 
a ramais particulares por electrificar. 
São também presença assídua na 
tracção de comboios de trabalhos, 
por exemplo nas obras de renova-
ção da linha para Oued Zem – a li-
nha dos fosfatos.

Apesar de todas as locomotivas 
ainda estarem em serviço, algumas 
delas estão num estado avançado 
de degradação e a fiabilidade que 
apresentam é já bastante pouco 
apelativa para o operador ferroviário. 
Não é de excluir que sejam retiradas 
após a entrada de todas as novas 
DH-400, podendo sobrar algumas 
DH-350 nas tarefas actualmente atri-
buídas às DK-550.

O parque de locomotivas eléctri-
cas é cada vez mais extenso, e con-

tinua a ser vasto, mesmo estando já 
a ONCF longe dos tempos em que 
as pequenas séries de locomotivas 
francesas faziam o parque parecer 
uma manta de retalhos. Na altura do 
protectorado francês, as séries com-
pradas eram em número muito limi-
tado e destinadas a um único servi-
ço e eram, regra geral, locomotivas 
similares às da SNCF mas com ca-
racterísticas técnicas menos ambi-
ciosas e performance mais contida.

Actualmente, o esforço da ONCF 
começa a dirigir-se pelas mesmas 
normas que os mais desenvolvidos 
caminhos-de-ferro europeus, procu-
rando pouco a pouco a uniformiza-
ção do parque, procurando os ga-
nhos de escala que essa situação 
potencia (desde logo na manuten-
ção).

Entre as locomotivas já desapa-
recidas, encontram-se as míticas BB 
Midi, as BB 8100, as CC 7100 e até 
as magníficas CC 6500 (para adop-
tar as denominações SNCF), quase 
todas compradas e utilizadas para 
serviço de transporte de fosfatos na 
linha de Oued Zem.

E-1100
Construídas em 1977, com 22 

unidades, as E-1100 são as loco-
motivas eléctricas mais antigas do 
parque da ONCF. Após o final do 
protectorado francês, a ONCF virou-
-se para o mercado japonês, que na 
altura começava a fornecer a rede 
espanhola, também ela electrificada 
a 3000 volts, para revitalizar a sua 
tracção eléctrica.

Com 2.848 kW de potência, velo-
cidade máxima de 100 km/h e com 
frenagem reostática, estas locomo-
tivas foram naturalmente dedicadas 
desde muito cedo ao transporte de 

mercadorias, onde a 
sua enorme massa 
aderente (120 tonela-
das) convida a excelen-
tes prestações.

Das 22 locomoti-
vas construídas, todas estão ain-
da em estado de marcha. Muito se 

DK-560, penúltima da série, preparando-
se para levar o seu comboio até uma 

cimenteira próxima.

loComotivas eléCtriCas
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tem falado sobre o futuro da série 
que, sendo certo ser a mais antiga 
em serviço, continua a dar mostras 
de poder continuar por mais alguns 
anos sem quebras acentuadas na 
fiabilidade. Como todas as locomo-
tivas eléctricas dedicadas ao trans-
porte de mercadorias, é à frente das 
mais de 4.000 toneladas de peso 
dos comboios de fosfato que estas 
locomotivas mais se notabilizam, as-
segurando ainda alguns comboios 
de calcário destinados a cimenteiras.

Menos apreciadas pelos maqui-
nistas, estas locomotivas têm vindo 
a ter um decréscimo na sua utiliza-
ção nos últimos anos, mais vísível 
depois da chegada das BB 36000 
alugadas a França que quase as 
retiraram definitivamente dos com-
boios de fosfatos.

E-1200
Após o êxito das E-1100, a ONCF 

manteve a sua aposta na Hitachi, e 
decidiu aumentar ainda mais o nível, 
contratando à Hitachi as locomoti-

vas 1200, tecnologicamente mais 
avançadas e com maior esforço de 
tracção. O objectivo era o de reforçar 
a capacidade de tracção para com-
boios de mercadorias. As primeiras 
marchas aconteceram em 1982.

Com 100 km/h de velocidade má-
xima, as E-1200 foram também des-
de sempre utilizadas no tráfego de 
mercadorias, onde aliás actualmente 
estão cantonadas em exclusivo. São 
as locomotivas do serviço de merca-

dorias que maior heterogeneidade 
de tráfegos têm, quase sempre ao 
longo do eixo Marrakesh – Tanger, 
com algumas incursões às linhas de 
fosfatos.

Actualmente sobram ainda oito 
locomotivas em serviço comercial 

As veteranas E-1100 ainda se aventuram 
linha dos fosfatos acima. Aqui a E-1111 

aguardando via livre, com os dois 
pantógrafos levantados.

A E-1201 ajuda uma E-1350 a subir mais de oitenta vagões 
para Oued Zem, para carregar com fosfato.
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(todas as construídas), e encontram-
-se ameaçadas pelo avanço do 
projecto TGV e pela possibilidade 
de aquisição de mais E-1400 pela 
ONCF.

E-1250
Adquiridas em 1984, as E-1250 

responderam aos anseios da ONCF 
de se dotar de locomotivas eléctricas 
rápidas para acelerar os comboios 
de passageiros circulando em vias 
electrificadas. A dúzia de locomoti-
vas compradas atingem os 160 km/h 
e eram até há pouco tempo as úni-
cas locomotivas eléctricas capazes 
de fornecer energia às carruagens.

Muito utilizadas entre Casablan-
ca e Tanger, onde a sua aptidão para 
rolar a 160 km/h é muito utilizada, 
estas locomotivas, tal como as suas 
irmãs japonesas, têm-se distinguido 
pela fiabilidade.

O seu futuro parece assegurado 
ainda por muitos anos, à medida que 
as electrificações e novas linhas vão 
avançando. A única ameaça no ho-
rizonte parece ser o TGV, cuja linha 
nova tem ainda prazo por anunciar 
mas cujas composições Duplex de-
verão começar a chegar a solo mar-
roquino dentro de pouco mais de um 
ano. Caso a substituição de com-
boios convencionais por TGV seja 
elevada, é possível que esta carreira 
tenha uma nova carreira diante de 

comboios de mercadorias, 
onde a sua elevada potência 
(3.900 kW) parece um atribu-
to importante.

E-1300
O reencontro da ONCF 

com as suas origens, após a 
reaproximação de Marrocos 
e França. Após a compra, em 
1984, das E-1250, e face ao 

crescente tráfego na rede electrifica-
da, a ONCF necessitou de reforçar 
o seu parque eléctrico e adquiriu à 
Alsthom novas locomotivas eléctri-
cas. As dezoito unidades compradas 
em 1991 são uma cópia fiel das BB 
7200 francesas (com a diferença de 
circularem sob 3.000 V), cuja fiabi-
lidade e prestações interessaram à 
rede norte-africana.

Aptas a circular a 160 km/h, não 
podem no entanto climatizar as 
carruagens pois a ONCF não quis 
incluir esta capacidade. Esta estra-
nha opção tomada há cerca de vinte 
anos obriga hoje em dia à circulação 
dos furgões-gerador mesmo debaixo 
de catenária, e mesmo com locomo-

A E-1251 com um Tanger – 
Casablanca, nas belas paisagens 

do Norte de Marrocos.

A 1310 num rápido Casablanca – Oued Zem, os únicos comboios de passageiros que circulam na linha dos fosfatos.
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tivas tão potentes como as E-1300 – 
cerca de 4.000 kW de potência.

O raio de acção das E-1300 con-
funde-se com o das E-1250, sendo 
as duas séries utilizadas pratica-
mente de forma indistinta na rede 
marroquina. A série assegura de 
forma pontual alguns tráfegos de 
mercadorias, sobretudo desde o 
aparecimento da concorrência das 
E-1400, as Prima II.

Estas locomotivas têm continua-
do a exibir a fiabilidade que, aliás, as 
caracteriza em França, e parecem 
ter o seu futuro assegurado ainda 
por muitos anos. A sua elevada po-
tência tem feito delas eternas can-
didatas a substituir as séries 1100 e 
1200 nas mercadorias, mas por en-
quanto essa opção tem sido adiada.

E-1350
Para os fãs do famoso design 

“Nez Cassé”, entre os quais me in-
cluo, estas são, provavelmente, as 
mais especiais de todas as locomo-
tivas construídas. Isto porque são as 
últimas a terem sido construídas, já 
pela Alstom (sem o ‘h’!)… em 2000!

A razão para tão tardio investi-
mento nestas locomotivas prendeu-
-se com a satisfação da ONCF com 
as E-1300, e a necessidade de re-

forçar o parque de locomotivas afec-
tas aos comboios de fosfato, cuja 
tonelagem não parou de aumentar. 
Mais potentes, com 4.500 kW, mas 
com uma relação de engrenagens 
favorecendo as mercadorias (circu-
lam apenas até 120 km/h), e equipas 
com frenagem reostática, as E-1350 
têm-se distinguido não só pela fiabi-
lidade mas pelo facto de terem bana-
lizado a circulação de composições 
de fosfatos com mais de 5.000 tone-
ladas, um feito só possível devido à 
sua potente frenagem reostática (es-
sencial para suster tão elevado peso 
na pendente quase contínua que 
existe entre Oued Zem e a entrada 
na linha Marrakesh – Casablanca) e 
ao seu bom comportamento nas su-
aves rampas que existem no percur-
so até Casablanca.

A série está actualmente a passar 
por uma profunda revisão, conduzi-
da pela Alstom em solo marroquino, 
onde, além de ganharem uma nova 
vida no plano estético, estão tam-
bém a ver revistos e substituídos to-
dos os seus órgãos principais. Face 
à falta de peças de substituição e 
com o intuito de diminuir paragens 
em oficina, a E-1359 foi parada para 
fornecer peças à restante série, no 
que pode parecer uma decisão bi-
zarra em locomotivas tão recentes 
mas que, em solo marroquino, é 

uma decisão perfeitamente natural 
na óptica da gestão da frota.

Tal como todas as locomotivas 
afectas ao transporte de fosfatos, 
estas locomotivas percorrem no en-
tanto curtos percursos por dia, visto 
que as locomotivas normalmente 
não se separam das suas composi-
ções – têm de enfrentar longas pa-
ragens durante o dia para a carga 
e descarga das respectivas. Não é 
raro ver locomotivas todo o dia em 
serviço mas que acumulem apenas 
500 quilómetros de percurso, devido 
precisamente aos tempos de pro-
cessamento das composições nos 
terminais mineiros e portuários.

E-1400
A jóia da coroa da ONCF, e até 

ao momento a única edição comer-
cial das Prima II, da Alstom. A ONCF 
encomendou inicialmente vinte lo-
comotivas em 2010, das quais uma 
já está fora de serviço depois de 
um grave acidente numa passagem 
de nível. Aptas a 160 km/h e sendo 
capazes de fornecer electricamente 
as carruagens, estas locomotivas 
estão exclusivamente destinadas 
aos comboios de passageiros mais 
rápidos da rede, entre Marrakesh e 
Tanger.

Muito potentes, com 
cerca de 5.500 kW, estas 
locomotivas são um signi-
ficativo upgrade para um 
parque de material eléctri-
co cada vez mais rodado 
e que aguardava um re-
forço após a electrificação 
da linha entre Sidi Kacem 
e Tanger. Reputadas pela 
sua velocidade, estas lo-
comotivas tiveram, segun-
do os ferroviários locais, 
uma introdução em servi-
ço comercial relativamente 

E-1358 subindo a linha 
Marrakesh – Casablanca com 
mais de 5.000 toneladas de 

fosfato atrás de si.
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calma e sem grandes problemas de 
juventude.

Actualmente a ONCF prepara-se 
para receber mais algumas locomo-
tivas, uma delas destinada a subs-
tituir a acidentada (desconhece-se 
se recuperará o seu número), e as 
restantes para aumentar o parque.

Akiem BB 36000
A nova atracção dos caminhos-

-de-ferro marroquinos, que apro-
veitaram a baixa cotação destas 
locomotivas na sociedade Akiem 
(detida pela SNCF, para aluguer de 
locomotivas) para reforçarem o seu 
parque com locomotivas de 5.600 

kW (as mais potentes da rede nes-
te momento), e poderem começar a 
diminuir as prestações das Hitachi 
E-1100 e E-1200 nas linhas de fos-
fatos.

Com capacidade para circularem 
debaixo de 3.000 V, pois foram de-
senhadas para cobrirem as relações 
entre França e a Bélgica, e entre 
França e Itália, as locomotivas tive-
ram pequenas adaptações para cir-
cularem em Marrocos. Desde logo, 
perderam os seus três pantógrafos 
de origem, que deram lugar a dois 
pantógrafos adaptados à catenária 
marroquina, muito semelhante à ca-
tenária espanhola quer em aspecto 
quer na tensão mecânica, quer no 
desvio do eixo central da via.

Chegadas no final de 2012, as 
sete locomotivas alugadas assegu-
ram boa parte do tráfego de fosfa-
tos de Oued Zem e Khourigba, com 
composições que habitualmente ex-
cedem as 5.000 toneladas.

O contrato de aluguer destas 
locomotivas prevê um regresso a 
França ao cabo de cinco anos (em 
2017, portanto), mas a convicção 
existente dos dois lados do Mediter-

Locomotiva E-1411 com uma soberba 
composição CoRail num Tanger - Casablanca.

BB 36001 com mais de 5.000 toneladas 
de fosfato, rumo a Casablanca.
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râneo é que estas sete locomotivas 
ficarão por muitos anos ao serviço 
da ONCF, visto que em França não 
há necessidade de as recuperar (a 
tendência, aliás, até andará mais 
pelo reforço do aluguer para fora).

Como anedota, estas locomoti-
vas são mais velhas que as E-1350, 
pois foram construídas em 1996, 
mas são duas gerações mais avan-
çadas – após as BB 7200 que de-
ram origem às E-1350, ainda houve 
as BB 26000 (Sybic), e só depois a 
Alstom lançou a nova plataforma, as 
BB 36000.

O uso de automotoras é muito 
limitado no solo marroquino, e não 
existem sequer automotoras em 
tracção diesel. Existem apenas duas 
séries de automotoras eléctricas, 
uma delas comprada à Bélgica, e 
outra, mais recente, comprada a Itá-
lia.

As belgas são utilizadas sobretu-
do em ligações suburbanas à volta 
de Casablanca, nomeadamente em 

direcção ao aeroporto Mohammed 
V, enquanto as italianas são espora-
dicamente utilizadas na linha Casa-
blanca – Tanger, onde podem atingir 
os 180 km/h.

As automotoras belgas estão nu-
meradas ZM 01 a ZM 08 e ZM 11 a 
ZM 16, ao passo que as 24 automo-
toras de dois pisos fabricadas em 
Itália estão numeradas Z2M 001 a 
Z2M 024.

O futuro destas automotoras pa-
rece garantido, pois trazem para os 
caminhos-de-ferro marroquinos as 

vantagens operacionais da não utili-
zação de locomotivas e carruagens. 
A vinda futura dos TGV Duplex que, 
na prática, são também automo-
toras, deverá aumentar a notorie-
dade desta forma de operação por 
oposição às composições clássicas 
de locomotiva e carruagens. Com 
o atraso da linha de alta velocidade 
Rabat – Marrakesh, parece seguro 
que os TGV Duplex iniciarão serviço 

automotoras
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As automotoras Belgas ZM, num serviço nos 
subúrbios de Casablanca.

A nova decoração das ‘Belgas’
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E-1100

1101 Em serviço

1102 Em serviço

1103 Em serviço

1104 Em serviço

1105 Em serviço

1106 Em serviço

1107 Em serviço

1108 Em serviço

1109 Em serviço

1110 Em serviço

1111 Em serviço

1112 Em serviço

1113 Em serviço

1114 Em serviço

1115 Em serviço

1116 Em serviço

1117 Em serviço

1118 Em serviço

1119 Em serviço

1120 Em serviço

1121 Em serviço

1122 Em serviço

E-1200

1201 Em serviço

1202 Em serviço

1203 Em serviço

1204 Em serviço

1205 Em serviço

1206 Em serviço

1207 Em serviço

1208 Em serviço

E-1250

1251 Retirada de serviço

1252 Em serviço

1253 Em serviço

1254 Em serviço

1255 Em serviço

1256 Em serviço

1257 Em serviço

1258 Em serviço

1259 Em serviço

1260 Em serviço

1261 Em serviço

1262 Em serviço

E-1300

1301 Em serviço

1302 Em serviço

1303 Aguarda decisão - fonte de peças

1304 Aguarda decisão - fonte de peças

1305 Em serviço

1306 Em serviço

1307 Em serviço

1308 Em serviço

1309 Em serviço

1310 Em serviço

1311 Em serviço

1312 Em serviço

1313 Em serviço

1314 Aguarda decisão - fonte de peças

1315 Em serviço

1316 Em serviço

1317 Em serviço

1318 Em serviço

E-1350

1351 Em serviço

1352 Em serviço

1353 Em serviço

1354 Em serviço

1355 Em reparação devido a avaria num 
motor de tracção

1356 Em serviço

1357 Em serviço

1358 Em serviço

1359 Aguarda decisão - fonte de peças

E-1400

1401 Em serviço

1402 Em serviço

1403 Em serviço

1404 Em serviço

1405 Em serviço

1406 Em serviço

1407 Acidentada - abatida ao serviço

1408 Em serviço

1409 Em serviço

1410 Em serviço

1411 Em serviço

1412 Em serviço

1413 Em serviço

1414 Em serviço

1415 Em serviço

1416 Em serviço

1417 Em serviço

1418 Em serviço

1419 Em serviço

1420 Em serviço

nas vias clássicas, substituindo as actuais compo-
sições, antes de se aventurarem a 300 km/h nas 
planícies e vales de Marrocos (ou a 250 km/h, visto 
que em Marrocos a população atravessa qualquer 
via de transporte em qualquer lugar, e parece ser 
quase certo que a opção para prevenir graves pro-
blemas será a redução da velocidade praticada).

Marrocos é, ferroviariamente, um país muito in-
teressante e que vale bem a visita. Além da sim-
patia da população e do interesse de paisagens 
e material circulante, o facto de poder jantar dia-
riamente, com total satisfação, por menos de 2€ 
por pessoa, parece, sem dúvida, outro importante 
atractivo.
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dF-100

101 Em serviço

102 Em serviço

103 Em serviço

104 Em serviço

105 Em serviço

106 Em serviço

107 Retirada de serviço

108 Retirada de serviço

109 Em serviço

110 Retirada de serviço

111 Em serviço

112 Em serviço

113 Retirada de serviço

114 Em serviço

115 Ex SNCF CC 72003 - Em serviço

116 Ex SNCF CC 72009 - Em serviço

117 Ex SNCF CC 72018 - Em serviço

118 Ex SNCF CC 72020 - Em serviço

119 Ex SNCF CC 72027 - Em serviço

120 Ex SNCF CC 72085 - Em serviço

dh-350

351 Em serviço

352 Em serviço

353 Em serviço

354 Em serviço

355 Em serviço

356 Em serviço

357 Em serviço

358 Em serviço

359 Em serviço

360 Em serviço

361 Em serviço

362 Em serviço

363 Em serviço

364 Em serviço

365 Em serviço

366 Em serviço

367 Em serviço

368 Em serviço

dh-370

371 Em serviço

372 Em serviço

373 Em serviço

374 Acidentada - abatida ao serviço

BB 36000

36001 Em serviço

36002 Em serviço

36003 Em serviço

36004 Em serviço

36005 Em serviço

36006 Em serviço

36008 Em serviço

BB 36006, passando à frente de uma mesquita 
com um comboio vazio para Khourigba.
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Figura do passado

Se se fizesse a pergunta 
“qual o primeiro material 
diesel em Portugal?” à co-

munidade entusiasta da ferrovia em 
Portugal, talvez mais de 90% fossem 
lestos a responder ‘1500s’. Todavia, 
essa esmagadora maioria teria res-
pondido erradamente. E isto porque, 
quando a primeira locomotiva da 
ALCo chegou a Portugal, no Norte 
do país já uma locomotiva movida a 
diesel definhava sem serviço.

A ‘Lydya’, como foi baptizada, 
chegou a Portugal em 1938 – dez 
anos antes das 1500s, portanto. Era 
uma locomotiva de via estreita, cons-
truída pela alemã Deutz, sediada em 
Colónia, na Alemanha, com o nú-
mero de fabrico 19754; foi adquirida 
pela Companhia Nacional dos Cami-
nhos-de-Ferro e utilizada na Linha 
do Tua. Dizia-se que havia sido alu-
gada ou vendida à empresa por um 
senhor alemão; na realidade, a má-
quina foi comprada pela casa france-
sa S. Marchak, que depois a cedeu 
à CN. O motivo de uma aposta por 
parte da Companhia em material die-

sel é que não se sabe. Chegando à 
Companhia, recebeu o número 31 e 
o nome de ‘Lydya’1.

Esta locomotiva tinha um motor 
BA8M 324 – foi, aliás, a única má-
quina a receber este motor – que de-
bitava qualquer coisa como 450 Cv, 
uma disposição de rodados 1’C1’2, 
uma caixa de velocidades mecânica 
(algo problemática) com actuador 
de embraiagem por alavanca e um 
design semelhante às locomotivas 
a vapor; tinha também os coman-
dos ao centro, o que fazia com que 
a visibilidade se tornasse limitada 
para o maquinista, tendo tido neces-
sidade de se colocar uma segunda 
pessoa na cabine. Não foi esse o 
único problema que a ‘Lydya’ causou 
aos maquinistas, habituados a tra-
balhar com máquinas a vapor: não 
se imagina as dores de cabeça que 
os trabalhadores terão tido para se 
tentarem adaptar a uma locomotiva 
com um modo de funcionamento tão 
díspar…

Na sua curta carreira, a ‘Lydya’ 
fez de tudo um pouco, com um en-
foque especial para as mercadorias. 

A força desenvolvida pelo seu 
motor permitia-lhe vencer as 
rampas da Linha do Tua com 
mais facilidade que as locomo-
tivas a vapor de então, apesar 
de alguma fraqueza dos tenso-
res dos vagões.

Não viria a ter uma carreira 
muito longa muito por culpa da 
II Guerra Mundial. Apesar de 

Portugal ter sido um país neutro na 
contenda, a importação de combus-
tível apenas para uma locomotiva 
tornou-se demasiado oneroso para 
a CN. Para além disso, o esforço 
de guerra germânico fez com que 
as prioridades das grandes cons-
trutoras do país se centralizassem 
unicamente na produção de material 
bélico, deixando a renovação dos 
stocks de peças com outros fins para 
segundo plano; e, quando a guerra 
acabou, o poderio industrial da Ale-
manha havia sido reduzido a fani-
cos, tornando completamente inviá-
vel qualquer encomenda de partes. 
Assim, quando, em 1947 (portanto, 
um ano antes da chegada da primei-
ra ALCo a Portugal), a Companhia 
Nacional é incorporada na CP, esta 
locomotiva é, de facto, integrada na 
frota da companhia – mas nunca se 
chegou a estrear ao serviço da CP, 
de tal forma que nunca recebeu nu-
meração da CP. Acabaria por ser 
transferida para o depósito de Porto-
-Boavista, onde ainda sobreviveu 
pelo menos até à década de 1960, 
tendo sido entretanto demolida.

Notas:

1 Como todas as locomotivas da CN 
tinham direito a baptismo, a CN 31 não fugiu 
à regra; todavia, enquanto as locomotivas 
a vapor recebiam nomes de terras, esta foi 
presenteada com um nome de uma mulher. 
Porquê? Não se sabe.

2 Ou 2-6-2, segundo a Notação Whyte.

lydya Carlos Loução

Numeração: CN 31 (Lydya)
Construtor: deutz (Alemanha)
Numeração de fábrica: 19754
data de construção: 1938
Comprimento: ? m
Largura: ? m
Altura: ? m
Peso (ordem de marcha): ? t
disposição dos rodados: 1’C1’
Velocidade máxima: ? km/h
Potência nas rodas: 450 Cv

Fontes: ‘Narrow Gauge Railways of 
Portugal’ de WJK davies; LusoCarris
Portugal Ferroviário

Fotografias: Arquivo CP

prinCipais  CaraCteristiCas
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Na generalidade das 
maquetes de ambiente 

ferroviário é dada prioridade à 
circulação de composições fi-
éis à realidade. 

No entanto, cumprir este de-
sejo nem sempre é fácil para 
o modelista, por limitação de 
espaço ou por não existir de 
determinada unidade ou va-

gão. Se para a falta de espaço 
a solução é optar pelo compro-
misso de diminuir o número de 
veículo na composição, para 
colmatar a inexistência de um 
determinado veículo alguns 
modelistas optam pela criação 
dos seus próprios modelos. 

Nas próximas edições da 
Trainspotter irão ser apresen-

tadas diferentes composições 
e modelos que representam 
comboios que circulam ou cir-
cularam na rede portuguesa. 
Para cada composição será 
apresentado um breve resu-
mo sobre as características 
do comboio real, assim como 
uma texto descritivo sobre os 
modelos à escala.

Desta forma espera-se poder 
ajudar os modelistas a conhe-
cer que modelos existem a 
nível comercial, assim como 
mostrar peças artesanais que 
vão sendo construídas um 
pouco por todo o país.

Para iniciar esta nova rubrica 
foram escolhidas três unida-
des automotoras emblemáti-
cas da nossa rede.

Composições à esCala

João Joaquim 

P ara  um modelista ferro-
viário a representação à 
escala de composições 

que circulam na realidade é um dos 
desafios que mais prazer dá. No en-
tanto, por não existência de material 

à escala fabricado em série muitos 
modelistas ferroviários optam por 
construir o material circulante em 
falta, de forma a enriquecer a sua 

colecção.

Vários
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Construção: José Luís
Pintura: Carlos Micaelo

Modelo artesanal com  carcaça e 
chassis construídos integralmente 
em plasticard com aplicação de 
detalhagens em latão.

Com tracção a um bogie, sendo 
apenas um dos veículos motori-
zado.

Face à não existência de um mo-
delo comercial das automotoras 
CP 9600, o autor deste modelo 
optou pela sua construção utili-
zando plasticard e algumas deta-
lhes em latão. A motorização foi 
adaptada à carcaça e especifica-
ções da unidade, procedendo de 
uma peça comercial.

O esquema de pintura escolhido é 

relativo ao primeiros anos de vida 
desta série, sendo que após 1993 
estas automotoras receberam um 
novo esquema de pintura onde fo-
ram eliminadas as riscas na frente 
e lateral.

De forma a facilitar sua circulação 
regular em eventos e exposições 
houve o compromisso de a cons-
truir em bitola H0 e não H0e .

Cp 9600
automotoras Diesel Via estreita 
Construtor: Alsthom

Entrada ao serviço: 1976/7

Retirada de serviço: 2002

Número de unidades: 22

Tipo de composição: UDD

Número de lugares sentados: 117

Número de lugares de pé: 96

Natureza do serviço: suburbano

Potência nas rodas: 383 cv

© Johannes Smit 

© Nuno Magalhães

© Nuno Magalhães

© Nuno Magalhães



Fabricante: Electrotren
Referências: 3414/3414D/3415

Modelo comercial em plástico in-
jectado nas versões DC, DCC e AC.

Com tracção a um bogie, sendo 
apenas o veículo central motori-
zado. Com luzes brancas e ver-
melhas consoante o sentido da 
marcha.

Após o início de circulação em 
território nacional das automoto-
ras da série 592 alugadas pela 
Renfe à CP e face à existência 
no seu catálogo deste modelo em 
diversos esquemas utilizados pela 
Renfe, a Electrotren em 2011 lan-
ça-as no mercado.

O modelo lançado é uma reprodu-
ção bastante fiel do protótipo real 

(a adaptação para a circulação em 
Portugal consistiu na sua pintura 
num novo esquema e na instala-
ção de Convel) a nível dimensio-
nal, de pormenores e pintura.

Comercializados nas versões DC 
(com socket para fácil digitaliza-
ção), DCC (com decoder instala-
do de fábrica) ou AC (com patim e 
decoder instalado de fábrica). 

Cp 592
automotoras Diesel Via larga 
Construtor: Macosa/Ateinsa

Entrada ao serviço (CP): 2010

Número de unidades: 17

Tipo de composição: UTD

Número de lugares sentados: 228

Número de lugares de pé: 48

Natureza do serviço: regional

Potência nas rodas: 1.140 cv

© Gil Monteiro 

© Nuno Magalhães

© Nuno Magalhães

© Nuno Magalhães
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Construção: Pedro Pinto
Pintura: Pedro Pinto

Modelo artesanal com  carcaça 
e chassis construídos através da 
adaptação de um modelo comer-
cial com peças construídas em 
plasticard e detalhagens em latão.

Com tracção em dois bogies, sen-
do apenas um dos veículos moto-
rizado.

Face à não existência de um mo-
delo comercial das automotoras 
CP 0600, o autor deste modelo 
optou pela sua construção tendo 
como ponto de partida a adap-
tação de um modelo comercial. 
A sua construção contou com a 
colocação de inúmeras peças em 
plasticard e detalhes em latão.

A motorização conta com dois bo-

gies motorizados Tenshod, insta-
lados numa das carruagens. Nes-
te modelo destacam-se, ainda, a  
iluminação frontal (brancos e ver-
melhos) e a iluminação interior.

O esquema escolhido é o final 
destas unidades, já com a presen-
ça do equipamento de Convel e 
respectivas protecções frontais.

Cp 0600
automotoras Diesel Via larga

Construtor: SOREFAME

Entrada ao serviço: 1979

Retirada de serviço: 2012

Número de unidades: 20

Tipo de composição: UTD

Número de lugares sentados: 310

Número de lugares de pé: 141

Natureza do serviço: diversos

Potência nas rodas: 775 cv

© João Joaquim

© Sérgio Santos © Sérgio Santos



O curto comboio de Praia do 
Ribatejo a atravessar a zona de 
Tancos, Fevereiro de 2012 

Ricardo Quinas

spotting
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estação terminal

Grupo de Módulos do Porto
O Grupo de Módulos do Porto apresenta mais duas 
exposições nos meses de Setembro e de Outubro, a realizar 
como habitualmente em Lousado, mais concretamente no 
núcleo do Museu Nacional Ferroviário.

As datas dos encontros dividem-se entre os dias 21 e 22 
de Setembro e em Outubro nos dias 26 e 27. O Encontro 
de Setembro é baseado nas Jornadas Europeias do 
Património, enquanto o de Outubro centra-se no 157º 
aniversário dos Caminhos de Ferro em Portugal.

EXPOsIçÔEs

Estão patentes duas 
exposições organizadas 

por António Feijó na cidade do 
Peso da Régua. Uma dedicada 
aos comboios que circularam 
nas linhas de via estreita do 
norte do país e uma outra 
exposição dedicada à fotografia 
dos comboios históricos do 
Douro e Corgo.
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Acampanhe em Outubro o comboio especial PTG 
em homenagem a Graham GarneLl

sábado 12 Outubro (Previsão)
Porto-Campanhã 09h30 – Tua 13h20
Tua 16h30 – Porto-Campanhã 19h50

domingo 13 de Outubro (Previsão)
Porto-Campanhã 09h45 – Viana do Castelo 12h10
Viana do Castelo 16h00 – Porto-Campanhã 18h10

Reservas para a viagem podem ser realizadas pelo contacto da edição.

À venda na CP:

Locomotivas 9005 e 9006
Base de licitação de 50 e 25 mil euros, respectivamente. Propostas aceites até dia 30 de setembro.


