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A

A última edição impressa de 2017 tem como
protagonistas as locomotivas Eurosprinter da
Península Ibérica, locomotivas colocadas em
serviço entre 1992 e 1993 dos dois lados da fronteira e
que celebram por esta altura os seus 25 anos. Num total
de 105 unidades, as locomotivas espanholas e portuguesas foram pioneiras na grande família Eurosprinter
da Siemens.  
Este novo número marca também uma parceria entre
o Portugal Ferroviário e a Revista TREN, sendo este número monográfico publicado nas duas principais línguas

ibéricas, por marcas diferentes, resultado de um esforço
conjunto para elaboração dos conteúdos apresentados.
O número VI da coleção detalha a introdução das locomotivas 5600 da CP, bem como toda a sua carreira
até 2017, com dezenas de fotografias de alta qualidade
evocando este aniversário especial. No caso das locomotivas da Renfe, teremos todo o detalhe da sua rica e
variada carreira, com passagens pela alta velocidade e
rede convencional, numa distinção clara para as nossas
5600.
Este número monográfico não pretende, contrariamente, por exemplo, ao número das 2550 ou à preservação do estado de origem dos
comboios pendulares, marcar
o ponto final das locomotivas
mas antes fazer um balanço
agora que já vão bem adiantadas nas respetivas histórias.
É interessante perceber,
com a agregação ibérica neste
número, as inúmeras diferenças operacionais existentes
de um lado e de outro da fronteira, para o que contribuem
diferentes bitolas, diferentes
eletrificações e, sobretudo,
serviços muito distintos. Ficará bem patente que o epíteto
de locomotiva universal é mais
meritório nas locomotivas portuguesas e menos concreto no
país vizinho.
Como habitual contaremos
com uma edição de elevada
qualidade, oferecida a preço
promocional de 9,90€ até ao
dia 9 de Dezembro e garantia de disponibilidade. Findo o
prazo a revista ficará disponível para aquisição por 13€ até
esgotar o stock existente.
A revista pode ser comprada
na loja online da APAC:
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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Editorial
Ricardo Quinas

Ricardo Quinas

ma mão cheia de nada. É tudo aquilo que
sobrará no final do actual quadro comunitário
de apoio a nível ferroviário pela mão do actual
Governo. O tempo passa, somam-se as promessas,
avolumam-se os atrasos e no meio disto tudo, já estamos
quase em 2018, quando todos os investimentos teriam que
iniciar obras até 2020.

no valor de uns colossais 740 mil euros para a aquisição de
mais aparelhos de via. Surpreendente, no mínimo.

U

No próximo ano, o Governo promete-nos 291 milhões
de euros de investimento em infraestruturas ferroviárias,
mais 20% comparativamente a 2017. Se é certo que só
saberemos o grau de execução deste ano daqui por uns
meses, também é praticamente certo que eles serão
desastrosos, à semelhança do que aconteceu em 2016.
Dos 178 milhões de euros de investimento previsto
este ano, alocados segundo o pomposo site do Orçamento
de Estado de 2017 às obras na Linha do Norte, Minho e
Douro e aos dois corredores internacionais, sul e norte,
só se vêem obras nos dois primeiros casos, sendo que na
Linha do Norte elas já vêm do Governo anterior. No caso
da Linha do Douro, até se pode considerar que existam
obras, embora paradas, após se somarem peripécias atrás
de peripécias com a empresa adjudicatária.
Entretanto, alguns pares de concursos públicos
perfeitamente irrelevantes e a soar ao ridículo vão sendo
esporadicamente lançados com vista a ir alimentando
alguma acção de propaganda. Vejam-se alguns exemplos
apenas relativos à nova ligação Évora - Caia: no dia 7 de
Junho foi lançado um concurso público no valor base de
uns estonteantes 260 mil euros para o fornecimento de
“aparelhos de via”; no dia 21 de Junho, um novo concurso
no valor base de uns impressionantes 75 mil euros para a
regeneração e beneficiação de aparelhos de mudança de
via provisórios; no dia 24 de Agosto, novo concurso público

O aspecto provável da ligação Elvas - Caia no ano 2022...

Mesmo assumindo que todo o investimento previsto este
ano e do próximo fosse cumprido, teríamos uma execução
de apenas 469 milhões de euros nestes dois anos que
seriam, em teoria, os mais importantes para o arranque da
generalidade dos investimentos. São apenas 23% do total
de 2.000 milhões de euros inscritos no programa Ferrovia
2020 – um programa que ainda com outra denominação
teve 2.700 milhões de euros inscritos, mas que o actual
Governo encolheu de forma absolutamente desastrosa,
fazendo cair alguns projectos ou ideias mais relevantes que
nele constavam, como a nova linha Aveiro – Mangualde,
a construção de uma terceira via na Linha do Norte entre
Alverca e a Castanheira do Ribatejo ou a duplicação de via
entre Poceirão e Bombel na Linha do Alentejo.
Por estas contas, faltariam assim investir mais de 1.500
milhões em 2019 e 2020 e ainda terminar os pagamentos
nos dois anos seguintes referentes às obras cuja execução
se prolongasse pelos mesmos. Uma tarefa verdadeiramente
impensável num país onde as oligarquias que dependem
directamente do Estado lhe vão exigindo cada vez mais,
enquanto por outro lado a economia de mercado vê os
seus recursos lhe serem sugados sem qualquer retorno.
Se é verdade que a não execução de boa parte dos
investimentos do Ferrovia 2020 nunca me preocupou, tal a
sua perfeita insignificância no acréscimo de competitividade
que trariam ao transporte ferroviário, neste momento já não
precisamos sequer de ficar preocupados com a execução
das poucas ideias mais importantes que ainda sobravam:
sabemos que elas não verão a luz do dia, mesmo que o
ambiente económico continue amplamente favorável.
Nesta edição da Trainspotter abrimos
as portas àquele que é certamente um dos
projectos mais importantes no contributo
do associativismo para a preservação da
memória ferroviária em Portugal: o projecto de
preservação da Nohab 0111. Um assunto que
vale a pena ler e acompanhar nos próximos
tempos.
Continuamos naturalmente em cima dos
acontecimentos mais actuais, com particular
destaque nesta edição para o regresso do PTG
a Portugal, onde privilegiamos a matriz mais
fotográfica por que temos optado nos últimos
meses. E assim desejo também aos nossos
leitores uma óptima viagem!
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PTG percorreu o norte do país

A

locomotiva 1413 e três carruagens Schindler de primeira classe levaram o PTG a visitar os recantos da ferrovia a norte do rio
Douro entre os dias 20 e 22 de Outubro. O programa
ferroviário ficou completo com uma curta viagem do
Porto até Aveiro no dia 23 de Outubro, seguida de
um passeio na Linha do Vouga a bordo do comboio
Histórico de via estreita.
O comboio especial partiu e regressou sempre à
estação de Porto Campanhã, realizando as habituais
paragens ao longo do programa, quer simplesmente
para almoço, quer para realizar visitas às secções
museológicas existentes ao longo do trajecto, nomeadamente Nine, Valença, Lousado e Macinhata
do Vouga.

Apesar deste regresso do PTG após uma ausência
de três anos, infelizmente a adesão não ultrapassou
umas escassas dezenas de participantes, longe de
comporem as carruagens como outrora era imagem
de marca destas viagens, o que se poderá justificar
pela data tardia em que p programa foi anunciado.
No entanto, o PTG já prometeu voltar a Portugal
em Outubro de 2018 com uma nova série de viagens dedicadas em especial à zona centro do país,
incluindo algumas paisagens raras para as carruagens Schindler que certamente serão motivo para
muitas fotografias.
Enquanto aguardamos até lá, convidamos os nossos leitores a rever esta última edição já de seguida.

No primeiro dia do programa, o
comboio especial dedicado ao
PTG reconstituiu praticamente
o programa do comboio
Miradouro, circulando
sensivelmente no mesmo
horário até à estação do Tua.
Nesta fotografia seguia na
zona paralela à EN222, entre
Covelinhas e Gouvinhas.
Fotografia: Valério Santos

Na estação do Tua foi dedicada
mais de uma hora e meia de
tempo para almoço. Ao contrário
do que é habitual, a locomotiva
1413 não inverteu, dado que
pouco depois das 14 horas,
a viagem continuaria até ao
Pocinho.
Fotografia: Valério Santos
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A partida do Pocinho de volta ao
Porto aconteceu cerca de meia
hora depois da chegada, pelas
15h10. Cerca de 25 minutos
depois, a distinta composição
com as três carruagens
Schindler de primeira classe
passava no Arnozelo.
Fotografia: Valério Santos

Depois da passagem pelo
ambiente mais árido do Alto
Douro, no segundo dia o PTG
viajou em exclusivo pelo
ambiente mais húmido da Linha
do Minho. A fotografia regista
a entrada do comboio em
Nine, onde estaria cerca de 50
minutos parado para uma visita
à cocheira de Nine.
Fotografia: Valério Santos

A viagem continuou para norte
ao sabor do tráfego regular da
Linha do Minho. Aqui seguia em
Seixas.
Fotografia: Valério Santos
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A enevoada manhã deu lugar a
uma tarde soalheira enquanto
o comboio permaneceu parado
durante quase duas horas na
estação de Valença para visita
ao espaço museológico local e
para almoço. Evidentemente que
esta estação incontornável seria
local para uma fotografia em
qualquer circunstância.
Fotografia: Valério Santos

A pendente à saída de Valença
ajudou a 1413 a embalar
rapidamente na viagem de
regresso para sul, já com mais
de 15 minutos de atraso.
Fotografia: Valério Santos

A estação de partida e chegada
dos participantes do PTG
durante os quatro dias de
programa foi sempre a estação
de Porto Campanhã. No entanto,
o material circulante fica
resguardado durante a noite em
Contumil, o que exige manobras
e marchas adicionais para o seu
posicionamento. Na fotografia,
a 1413 estava prestes a iniciar
a manobra de inversão do
segundo dia.
Fotografia: Valério Santos
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O terceiro dia era aquele que
prometia mais por levar as
Schindlers a linhas pouco
habituadas a este material. A
ausência de uma 1900 ou 1960
na frente do comboio como o
PTG gostaria, não reduziu o
interesse da primeira viagem do
dia entre o Porto e Leixões, aqui
visto à passagem na estação de
Leça do Balio.
Fotografia: Ricardo Quinas

A paragem em Leixões foi
apenas de meia hora, o tempo
suficiente para a 1400 realizar
uma das muitas inversões deste
dia e colocar-se novamente
em marcha rumo a Braga. A
fotografia é na zona do Ramal do
Lidador em plena Concordância
de São Gemil.
Fotografia: Ricardo Quinas

O almoço deste terceiro dia
aconteceu em Braga. No
entanto, o dia estava longe de
estar terminado, continuando
ao princípio da tarde com uma
curta viagem entre Braga e
Lousado, vista à passagem em
Couto de Cambeses.
Fotografia: Ricardo Quinas
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No Lousado, houve tempo para
uma visita ao respectivo espaço
museológico, enquanto a 1413
inverteu. A Linha de Guimarães
seria a última a norte do Douro
a merecer a passagem do PTG
nesta edição.
Fotografia: Ricardo Quinas

O último dia foi o único em que
o PTG partiu de Campanhã
rumo a sul, para uma viagem até
Aveiro. Desde que retomaram
a circulação que as carruagens
Schindler não tinham voltado a
passar na Linha do Norte, dando
assim um significado mais
especial a esta fotografia em
São Fèlix da Marinha.
Fotografia: João Morgado

Entre os objectivos deste dia
estava o comboio Histórico
de via estreita, um velho
conhecido do grupo inglês
há muitos anos mas não na
Linha do Vouga. Para evitar
as dispendiosas marchas em
vazio entre Sernada do Vouga e
Aveiro, um autocarro levou os
participantes até Sernada e daí
realizaram o percurso inverso às
viagens habituais do Histórico.
A fotografia regista a passagem
na zona de Azurva.
Fotografia: João Morgado
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Em Aveiro passou-se menos
de meia hora entre a chegada
de Sernada e a partida em
sentido inverso pelas 13h40,
horas em tudo semelhantes
às do serviço Histórico que
circulou este ano. A fotografia
regista a passagem do comboio
novamente em Azurva e a
caminho de Macinhata, local de
nova paragem para uma visita
ao espaço museológico local.
Fotografia: João Morgado

De Macinhata o comboio partiu
para a última etapa na Linha do
Vouga, uma viagem de escassos
quilómetros até Sernada,
um troço onde este comboio
habitualmente não conta com
passageiros. O regresso a
Aveiro aconteceria novamente
com recurso a autocarro.
Fotografia: João Morgado

A despedida da edição de 2017
cumpriu-se já ao por do sol em
plena hora de ponta na Linha do
Norte, à passagem em São Félix
da Marinha.
Fotografia: João Morgado
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As visitas aos ramais particulares de mercadorias, como esta a 5 de Fevereiro de 2011 à central do Pego, foram durante
anos uma prática habitual do PTG e estarão de volta em 2018 © Ricardo Quinas

E

PTG no centro do país em 2018

ntre os dias 18 e 23 de Outubro de 2018, o
PTG estará de volta a Portugal com um novo
programa dedicado aos entusiastas ferroviários e que percorrerá as principais linhas do centro
do país, apimentado por algumas incursões aos ramais particulares de mercadorias.
A receita da edição de 2017 transita para o ano seguinte, com uma locomotiva 1400 novamente a assegurar a tracção das renovadas carruagens Schindler. Em
aberto estará a possibilidade de um dos dias ter tracção
assegurada por uma locomotiva 1900 ou 1960, o que,
recorde-se, esteve previsto já na edição deste ano mas
que não se concretizou.
Os participantes chegarão a Portugal no dia 18 de Outubro e ficarão alojados na cidade de Tomar. O ponto de
partida das viagens está ainda indefinido, já que o programa deixa em aberto a possibilidade destas se iniciarem em Tomar ou no Entroncamento, sendo que neste
último caso o mais provável será a ligação entre essas
duas cidades ser realizada a bordo da oferta regular de
comboios regionais da CP.
No dia 19 de Outubro, sexta-feira, o comboio seguirá o
rio Tejo para montante ao longo da Linha da Beira Baixa,
divergindo do rio em Ródão para subir rumo a Castelo
12

Branco e continuando até à cidade da Covilhã. Além do
respectivo regresso, é intenção do PTG visitar o Ramal
do Pego neste dia.
O dia seguinte marca a incursão mais a sul da edição,
até à cidade alentejana de Beja via ponte 25 de Abril,
com uma visita pelo meio ao Barreiro. No regresso, uma
agulha em Vendas Novas enviará o comboio de volta ao
Entroncamento ou Tomar através da Linha de Vendas
Novas.
No Domingo, o roteiro passará pela Linha do Leste,
pelo menos até Elvas, estando ainda em aberto a possibilidade do comboio seguir até Badajoz.
O dia 22 de Outubro, segunda-feira e última dia do roteiro ferroviário, o comboio seguirá pela Linha do Norte
rumo a Alfarelos. Após a inversão da locomotiva nessa estação, viaja até à estação da Figueira da Foz. Aí
o comboio inicia uma viagem em toda a extensão da
Linha do Oeste, com uma eventual visita ao Ramal da
Maceira a partir de Martingança e paragem nas Caldas
da Raínha para almoço. O retorno ao Entroncamento ou
Tomar acontecerá via Linha do Norte, com passagem
nas linhas de Sintra e de Cintura.
O dia 23 de Outubro será apenas para cumprir as viagens aéreas de retorno dos participantes.

Comboio Correio

Passagem do comboio do
PTG Lousado - Guimarães
na ponte sobre o rio Ave
em Caniços, 22 de Outubro
de 2017.
Ricardo Quinas
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GPIAAF publica relatório anual de

O

investigação de 2016

Gabinete de Prevenção e Investigação de
Acidentes com Aeronaves e de Acidentes
Ferroviários publicou o Relatório Anual de
Investigação de Acidentes Ferroviários relativo ao
ano de 2016 no passado dia 30 de Setembro, documento que sintetiza a missão e actividades desenvolvidas por este organismo independente.
Desde 2015 que o GPIAAF (antigo GISAF) conta apenas com quatro trabalhadores, dos quais dois investigadores. Segundo o mesmo gabinete, o número é ainda
insuficiente para cumprir com os rácios médios aconselhados internacionalmente relativamente ao número de
investigações por investigador.
Durante o ano de 2016 verificou-se um elevado número de ocorrências que resultaram num elevado número
de análises preliminares realizadas com vista à decisão
de serem ou não investigadas e que, a somar à necessidade de realizar as fases de inquérito às ocorrências
investigadas com a devida celeridade, obrigaram à para-

gem de diversas investigações em curso, inclusivamente algumas em estado avançado.
Do lado financeiro, 2016 também não trouxe boas notícias para o GPIAAF, que viu o orçamento cair 10% em
relação a 2015, para cerca de 250 mil euros. Uma situação que além de colocar em causa a operacionalidade do organismo, que se viu impossibilitado de adquirir
equipamentos indispensáveis para a realização de medições em descarrilamentos, coloca em causa toda uma
política governativa do país que, numa fase expansionista, tem retirado dinheiro essencial ao funcionamento
do órgãos e empresas públicas.
Na vertente operacional, o GPIAAF contabilizou um
total de 547 ocorrências na rede ferroviária nacional e
nos diversos sistemas ferroviários ligeiros que integram
o perímetro de acção do GISAF, que incluem os sistemas metropolitanos, caminhos de ferro ligeiros, funiculares e ascensores.

Número de ocorrências registadas pelo GPIAAF por tipo nos sistemas ferroviários sob a sua tutela. Adaptado de Relatório
Anual de Investigação de Acidentes Ferroviários 2016
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Acidente na Linha do Oeste - descarrilamento de três vagões de cimento na zona de Regueira de Pontes no dia 15 de Julho
de 2016. Adaptado de Relatório Anual de Investigação de Acidentes Ferroviários 2016

Do número total de ocorrências, mais de metade refere-se a deformações na via (175), aderência degradada
(82) e carris partidos (65). Verificaram-se 16 descarrilamentos, dos quais quatro em plena via e uma falha
na sinalização lateral. Entre as restantes ocorrências
contam-se principalmente as colisões com objectos na
via, ultrapassagens de sinais restritivos em estações,
colhidas de pessoas não autorizadas e acidentes com
trabalhadores ferroviários.
O GPIAAF analisou numa fase preliminar 29 dessas
ocorrências, das quais apenas seis seguiram para investigação aprofundada, nomeadamente:
•
Ultrapassagem indevida de um sinal restritivo
por um veículo de serviço na zona de Roma-Areeiro no
dia 20 de Janeiro;
•
Descarrilamento do comboio Interregional nº
805 em plena via próximo do Louriçal no dia 3 de Julho;
•
Descarrilamento de três vagões de um comboio
de mercadorias em plena via na zona de Regueira de
Pontes no dia 15 de Julho;
•
Incêndio na unidade 592.038 enquanto realizada o serviço Regional nº 4100 na Linha do Douro no dia
10 de Outubro;
•
Colisão do Comboio Regional nº 4425 com
um veículo rodoviário pesado imobilizado na PN ao pk
69,474 da Linha do Norte no dia 8 de Novembro;
•

Entrada indevida de um veículo afecto a traba-

lhos em via aberta à exploração na Linha do Norte no dia
6 de Dezembro.
Estas seis ocorrências juntam-se a mais 12 investigações em curso desde meados de 2014, altura em que o
GISAF retomou a actividade. O organismo contava ainda com mais 24 investigações pendentes de ocorrências
entre 2006 e 2010. Devido à falta de pertinência de prosseguir com algumas delas e à dificuldade acrescida de
realizar o trabalho intrínseco de investigação após estes
anos, durante o ano de 2016 foram arquivadas quatro,
estando as restantes 20 investigações ainda em análise.
A prioridade do agora denominado GPIAAF relativamente à sua actividade de investigação tem incidido
exclusivamente sobre as ocorrências verificadas após o
ano de 2014, tendo sido possível concluir duas investigações no ano de 2016, um feito inédito desde há vários
anos: a queda de um passageiro à linha no apeadeiro de
Algueirão-Mem Martins em 10 de Novembro de 2014 e
um acidente com um ciclomotorista na PN ao pk 324,964
da Linha do Algarve, ocorrido a 11 de Março de 2015
e que noticiámos na edição de Dezembro de 2016 da
Trainspotter.
Dessas investigações concluídas resultaram no total
23 recomendações de segurança, das quais 10 já foram
implementadas pelos organismos visados, 11 encontram-se em fase de implementação e duas estão ainda
a ser ponderadas pelos organismos visados, em ambos
os casos o Instituto da Mobilidade e dos Transportes e a
Infraestruturas de Portugal.
15
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O recurso a mais aluguer de material da Renfe está a ser ponderado para breve, dado que ainda não será em 2018 que a CP
avança para a aquisição de material circulante © Valério Santos

Orçamento do Ministério do Planeamento
e das Infraestruturas cresce em 2018

A

proposta do Orçamento de Estado para o
próximo ano prevê um crescimento do orçamento para o Ministério do Planeamento
e das Infraestruturas em cerca de 20,1%, que corresponde a um valor real de 645 milhões de euros adicionais e que situa o orçamento global do ministério
em 3.852 milhões de euros.
O contributo para o aumento da despesa resulta em
particular do aumento da despesa prevista com investimento em 20,7%, excluindo os encargos com parcerias
público-privadas, de 178 milhões de euros em 2017 para
291 milhões de euros.
Segundo o Relatório do Orçamento de Estado, em
2018 está prevista a continuação da renovação da Linha
do Norte entre Alfarelos e a Pampilhosa e entre Ovar e
Gaia e o início das obras nos corredores internacionais
sul e norte, mais concretamente neste último a ligação
entre a Covilhã e a Guarda na Linha da Beira Baixa.
Do lado do material circulante ferroviário, é intenção do
Governo delinear um plano de aquisição de material circulante para a CP a levar a cabo nos anos seguintes.
O Orçamento de Estado prevê o agravamento dos resultados globais da Infraestruturas de Portugal de 951
milhões inscritos em 2017 para 1.037 milhões de euros
no próximo ano. As necessidades de capital para cobrir
este défice serão suportadas pelo Estado através de injecções de capital avaliadas em 1.149 milhões de euros.
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A CP, empresa que no passado mês de Outubro viu
o seu capital ser reforçado em 16,8 milhões de euros,
deverá melhorar o resultado global de 159 milhões de
euros de perdas em 2017 para apenas 109 milhões.
Nos sistemas de metropolitano, actualmente associados ao Ministério do Ambiente, que em 2018 verá o orçamento global aumentar 75,8% em mais 924 milhões
de euros devido precisamente às previsões de agravamento dos resultados das duas maiores empresas de
metropolitano. No caso do Metro de Lisboa, estimam-se
perdas de 395 milhões de euros (contra 148 milhões em
2017), enquanto o Metro do Porto perderá cerca de 197
milhões de euros (contra 98 em 2017), em ambos os
casos fruto do vencimento de dívida das empresas.
No mês de Outubro, durante uma visita do ministro
Pedro Marques a obras que decorrem na Linha da Beira Alta, foi anunciado o lançamento dos “contratos de
manutenção ferroviária” com o objectivo de garantir a
manutenção da infraestrutura em toda a rede ferroviária
nacional nas suas diversas especialidades para os próximos anos.
No caso das especialidades de catenária e via, será
lançado um concurso público com um preço base de
126,5 milhões de euros e dividido por três zonas geográficas, com o objectivo de garantir a manutenção em
toda a rede ferroviária por um período de cinco anos.

Comboio Correio

Melhores ligações ferroviárias ao

C

porto de

onforme demos conta de forma breve na
última edição da Trainspotter, a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra e a
Infraestruturas de Portugal lançaram em conjuunto
um concurso público para o estudo de viabilidade e
projecto de execução da melhoria das ligações ferroviárias ao porto de Setúbal.
Em termos globais, o conjunto de intervenções a delinear pretende aumentar a capacidade de movimentação
de comboios, eliminar constrangimentos que actualmente condicionam a operação ferroviária e aumentar a segurança em todo o complexo ferroviário formado pelas
estações de Praias-Sado e Setúbal-Mar e pelas ligações
ao porto de Setúbal.
O porto de Setúbal integra um conjunto de três terminais com ligação ferroviária – os terminais Tersado e
Sadoport, ligados sobretudo à movimentação de contentores e carga geral, dos quais se destacam o cimento e
os produtos siderúrgicos, e o terminal Ro-Ro, que movimenta exclusivamente automóveis.
Os três terminais portuários são acedidos através de
um feixe de recepção e expedição que conta com três
linhas com comprimentos úteis compreendidos entre os
500 e os 625 metros. Paralelamente à zona dos terminais portuários desenvolve-se a estação de apoio de Setúbal-Mar, que dispõe de três linhas de resguardo com
comprimentos úteis na casa dos 500 metros, a que se
somam as duas vias principais.
A intervenção prevista na infraestrutura contempla a
electrificação de todas as linhas do feixe de recepção e

Setúbal

a electrificação das linhas de ligação ao interior dos terminais, sendo que, no caso do terminal Ro-Ro, a compatibilidade da catenária com as operações de carga e
descarga permitirá a extensão da mesma para o interior
do terminal.
Na zona do porto de Setúbal, as intervenções contam
também com a construção de uma nova linha que ligará
directamente o feixe de recepção à estação técnica de
Setúbal-Mar e uma nova ligação entre o terminal Ro-Ro e a estação de Setúbal-Mar, em ambos os casos
implicando a construção de desnivelamentos rodoviários. Por último, será construída uma linha de manobras
ligada ao feixe de recepção, de forma a evitar que as
operações de manobra utilizem a via principal da Linha
do Sul, como acontece na actualidade.
Já na zona que integra a estação de Praias-Sado, a intervenção contempla a construção de duas novas linhas
de apoio para comboios de mercadorias e a extensão
da electrificação ao terminal da Somincor, desde a estação, passando pelo feixe de recepção e expedição, até
ao início das linhas de descarga da mercadoria. Serão
também eliminadas as passagens de nível ou, naquelas
cuja invertenção se verificar inviável, serão reclassificados de forma a reforçar a segurança.
A melhoria da ligação ferroviária ao porto de Setúbal
integra os investimentos previstos no programa ferrovia
2020, com um orçamento estimado em 3,5 milhões de
euros. A conclusão da obra estava inicialmente prevista
para o primeiro trimestre de 2019 mas dificilmente acontecerá antes do final do ano 2020.

Diagrama geral das ligações ferroviárias no porto de Setúbal. Adaptado de “Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Melhoria da
Acessibilidade Marítima ao Porto de Setúbal - Relatório Síntese Tomo I
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BREVES

Presidencial fecha edição
das vindimas

N

o dia 29 de Outubro, o Comboio
Presidencial realizou a última viagem
da edição das vindimas no Douro.

No total, desde o dia 23 de Setembro
que o Presidencial saiu à linha em 10
dias distintos exclusivamente aos fins
de semana, um número em linha com
as duas edições anteriores, apesar das
expectativas iniciais apontarem para um
número superior de viagens.
A fotografia do Gil Monteiro retrata a
passagem do comboio do dia 8 de Outubro
no apeadeiro de Cabêda, a caminho do
Pocinho.

Das
impressões
transmitidas
pela
comunicação social, o comboio registou
novamente uma boa afluência, esgotando
na maioria dos dias e sendo de destacar o
crescente número de estrangeiros a aderir
ao programa, o que prova que a aposta na
promoção externa tem resultado.
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Até à próxima edição, agendada pelo
promotor do evento para o próximo mês
de Abril, com todos os detalhes a anunciar
em breve, ficamos com esta fotografia do
Ricardo Quinas da passagem do comboio
na ponte sobre o rio Tua no dia 14 de
Outubro.
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Schindlers voltaram a Braga
A

empresa metalomecânica Mário da
Costa Martins & Filho, sedeada em
Braga, fretou um comboio especial rumo ao
Pocinho para levar os seus colaboradores
a uma viagem turística no Douro no dia 14
de Outubro.

Duas carruagens Schindler de segunda
classe voltaram a visitar a estação de
Braga ainda antes do PTG, levadas pela
locomotiva 1427, deslocada da sua zona
de acção habitual na grande Lisboa para
norte, após o descarrilamento da 1415.

O comboio especial mostrado por esta
fotografia do Valério Santos no Ramal
de Braga entre Tadim e Ruílhe, partiu
após as 8 horas da manhã e viajou rumo
ao Pocinho, onde os colaboradores
da empresa continuaram a jornada de
autocarro. O regresso aconteceu já de
noite.

30 novos eléctricos para Lisboa
A

autarquia de Lisboa pretende lançar
um concurso público para a aquisição
de 30 novos eléctricos para a Carris já
no primeiro trimestre de 2018. A ideia foi
transmitida pelo presidente da câmara
Fernando Medina na tomada de posse do
novo mandato, estando já a ser preparado
o caderno de encargos.

Esta aquisição pretende reforçar as
carreiras actualmente existentes, em que
a Carris já se debate frequentemente com
problemas de falta de capacidade, mas
servirá também para a prometida expansão
do eléctrico 15 à estação de Santa
Apolónia, já em curso, e eventualmente
ainda até ao Parque das Nações.

A ideia de Fernando Medina é expandir o
sistema ferroviário ligeiro de superfície
nos próximos anos, encontrando-se
também prevista a reactivação do eléctrico
24 entre o Cais do Sodré e Campolide, com
passagem no Príncipe Real, local onde o
Ricardo Quinas fotografou este serviço
turístico no dia 10 de Junho de 2015.
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Euro 4000 da Medway estreiam-se no norte do país

A

335.033 “Matilde” foi a primeira
unidade da série das locomotivas
Euro 4000 com a decoração da Medway a
estrear-se em serviço comercial a norte do
Douro, no dia 18 de Outubro.

A paisagem minhota foi a primeira a ser
brindada pela presença das cores amarela
e preta da “Matilde”, que realizou os
comboios regulares de madeira 48821 e
48818 Gaia – Tuy – Gaia.
O Gil Monteiro fotografou oportunamente
a sua estreia à passagem na zona de
Travagem com o comboio nº 48821,
rebocando consigo os habituais 15 vagões
Ealos da Renfe.

Desde esse dia, a locomotiva tem-se
mantido afecta ao depósito de Gaia,
realizando os serviços comerciais no
Minho e no Douro, como este comboio
Godim - Gaia fotografado pelo Gonçalo
RIbera no dia 22 de Outubro à chegada
a Gaia, e realizado alguns dos serviços
mais curtos na zona do Porto, como os
comboios de siderúrgicos da Maia para
Leixões.

Mais a sul, a série continua essencialmente
presente
na
Linha
do
Leste
e
esporadicamente em serviços comerciais
integralmente debaixo de catenária,
nomeadamente para a Bobadela, que
também é visitada em média de três em
três semanas em marchas de formação de
maquinistas.
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Renovação de via entre Chelas e Braço de Prata
N

o dia 10 de Outubro foi lançado um
concurso público para a renovação
integral de via e melhoria do sistema de
drenagem no troço Terminal Técnico de
Chelas – Braço de Prata, por um valor
base de 3 milhões e 720 mil euros.
Há largos anos que este troço com
um elevado tráfego urbano aguarda
uma intervenção profunda em que se
pretenderia renovar e quadruplicar
a via, aumentando a capacidade da
infraestrutura e melhorando a oferta
ferroviária suburbana da grande Lisboa.
A intervenção agora lançada visa apenas
colmatar o estado de degradação da
superestrutura de via, ainda assente em
travessas de madeira e barras curtas
de carril, conforme podemos ver nesta
fotografia do Pedro André de Fevereiro de
2017.

Novo terminal Vasco da Gama em Sines
O

Governo pretende lançar o concurso
público para a construção do novo
terminal de contentores “Vasco da Gama”
em Sines, já no início do próximo ano,
assim que esteja encontrado um investidor
privado interessado na concessão e
exploração da infraestrutura.
A intenção é, na primeira fase do novo
terminal, duplicar a actual capacidade de
movimentação de contentores em Sines
de 2,1 milhões de TEU, no Terminal XXI,
para mais de 4,5 milhões de TEU no total.

Já a avançar encontra-se a terceira e
última fase de expansão do Terminal XXI,
que permitirá aumentar a capacidade de
movimentação de contentores de 2,1 para
3,1 milhões de TEU até ao ano 2020.
O tráfego ferroviário no Terminal XXI tem
aumentado significativamente nos últimos
meses e aproxima-se da capacidade limite
mas a expansão do terminal ferroviário,
que podemos ver nesta fotografia do
Pedro André de Junho de 2015, ainda não
saiu do papel.
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Spotting

A 2553 a aproximar-se de Águas
de Moura, com um Praias Sado Entroncamento em 2008.
João Cunha
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Projeto Restauro

Nohab 0111
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Projeto de restauro da Nohab 0111

A

A APAC – Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro e a Fundação do
Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado celebraram recentemente um acordo para
a realização de um projeto de restauro inédito de uma
automotora pertencente à coleção do Museu sediado
no Entroncamento. A iniciativa conta com o apoio fundamental da EMEF, designadamente do Parque Oficinal Norte, aspeto chave para o bom desenvolvimento
de todo o restauro.

Objetivos e prazos
O projeto tem como objetivo apresentar esta automotora restaurada esteticamente nas jornadas do Património
de 2018, marcando os 70 anos sobre a sua entrada ao
serviço.
Procurará restaurar a automotora para o seu último estado de circulação e com o esquema que ostentou durante
mais anos (1980–2006), dado as decorações anteriores
terem durado quase sempre menos de 10 anos.
A intervenção visa desde logo o restauro dos
interiores,designadamente as madeiras, as portas, os
bancos, o sistema de iluminação e as casas de banho,
mantendo a total integridade histórica do veículo conforme
supervisão técnica do Museu Nacional Ferroviário.
Exteriormente, serão debelados alguns problemas estruturais já detetados. A automotora será decapada e posteriormente pintada.
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A 0111 e seu restauro
A automotora 0111 faz parte do lote de 15 automotoras de via larga com 22 metros de comprimento. A sua aquisição em 1948 foi feita a meias entre a CP e os Caminhos-de-ferro do Estado,
mais tarde designada apenas por CP. Havia três sub-séries de acordo com as aquisições feitas:
ACmfy 1051 a 1054 (futuras 0101 a 0104 da CP) para os Caminhos-de-ferro do Estado e só com
um motor diesel, AC2mfy101 a 106 (futuras 0105 a 0110 da CP) para a CP e AC2mfy 1001 a 1005
(futuras CP 0111 a 0115) para os Caminhos-de-ferro do Estado, nos últimos dois casos já com
dois motores diesel incorporados para maior potência disponível.
Renovada em 1980 com a substituição de motores diesel, caixa de transmissão, equipamentos
elétricos e melhoria de conforto a bordo, a 0111 foi retirada em Março de 2005, após 57 anos de
serviço, quase sempre a sul do Tejo.
No Barreiro, único depósito que conheceu na sua longa vida, irrigou todas as linhas a sul do
Tejo: Linha do Algarve, Linha do Sul (antigamente denominada Linha do Sado), Linha do Alentejo
(anteriormente designada por Linha do Sul), Linha de Évora, Linha de Sines, a chamada estrela
de Évora (ramais para Reguengos, Mora, Estremoz, Portalegre e Vila Viçosa), Ramal de Moura,
Linha de Vendas Novas e ainda o Ramal de Cáceres.
Abandonada durante vários anos em Barreiro-A, a 0111 foi levada para o Entroncamento em
Outubro de 2012 e o seu restauro reveste-se da importância que uma peça destas encarna. O
seu estado exterior e interior recomenda uma intervenção de fundo e recriará o último estado de
circulação da automotora, vermelho e branco, que foi o esquema mais duradouro da CP para
automotoras e que ainda não está representado no useu.
Mecanicamente, a intervenção estará condicionada à angariação de mecenas e patrocinadores para o projeto, no que poderá ser um excelente exemplo da boa vontade da sociedade civil
em prol de um projeto de inequívoca importância cultural.

Características fundamentais:
Numeração UIC (matrícula): 90 94 8 020111-4 (exAC2mfy 1001)
Construtor: NOHAB [Nydqvist & Holm Aktiebolag]
Data de construção: 1948
Comprimento: 22,490 m
Peso (ordem de marcha): 34,225 t
Lotação: 24 [1ª classe] + 46 [2ª classe] + 24 [em pé]
Velocidade máxima: 100 km/h
Potência (nas rodas): 185 kW (252 cv)
Motores diesel: 2 (Scania)
Transmissão: mecânica (Voith)
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As Automotoras da casa Nohab
Colocadas em serviço em 1948, as automotoras de fabrico Nohab (Trollhatan, Suécia), foram
as primeiras automotoras a diesel da CP e fizeram parte de uma encomenda de 35 veículos - 15
automotoras de via larga com 22 metros de comprimento, 6 automotoras de via larga mais curtas,
3 automotoras de via estreita e 11 atrelados de via larga.
Até 2006 prestaram um serviço praticamente sem falhas na rede nacional. As automotoras de
via estreita percorreram apenas os carris da Linha do Tâmega, enquanto as automotoras de via
larga marcaram presença em praticamente todas as linhas a sul de Coimbra, mas sobretudo no
Alentejo e Algarve, onde chegaram a assegurar serviços rápidos na décadas de 1950 e 1960.
A excecional simplicidade, eficiência e fiabilidade permitiu- lhes uma carreira de grande longevidade, tendo experimentado diversas decorações, bem como renovações no seu interior.
Aos dias de hoje chegou-nos uma automotora comprida de via larga, um atrelado e duas automotoras de via estreita. O atrelado 101 já se encontra restaurado e em exposição no Entroncamento com o esquema de origem, em tonalidades de verde e creme. A Nohab 0111 foi salvaguardada de uma possível venda à Argentina por proposta de vários elementos do nosso grupo
permitindo, em 2005, o seu não-envio por ser uma das unidades com interior mais próximo do
original e em melhor estado. A CP acedeu ao pedido e efetuou a troca do exemplar destinado a
museu. É ainda a segunda unidade diesel com maior quilometragem na história da CP, 5.647.197
de km, só ultrapassada por uma irmã da mesma série.
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Ajude-nos nesta missão!
Apelamos à disponibilização de ajuda para os trabalhos de restauro
e outros relacionados com o projeto.
Ajude-nos financeiramente com a aquisição da revista Trainspotter,
em www.caminhosdeferro.pt/loja
Estamos ainda a preparar um livro comemorativo dos 70 anos destas automotoras e apelamos à colaboração com fotografias, documentos e informação.
Entre em contacto:
Email: preservacao@caminhosdeferro.pt / apac@net.sapo.pt
Morada: Avenida Infante D. Henrique, 75B, Lisboa
www.caminhosdeferro.pt
Para acompanhar os trabalhos:
www.caminhosdeferro.pt/preservacao
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Restauro da Nohab 0111

E

stão dados os primeiros
passos na restauração
da Nohab 0111 que se
encontra nas instalações do Museu
Ferroviário no Entroncamento. Pela
primeira vez os entusiastas têm
um papel activo na preservação
de material ferroviário circulante,
sendo que a Secção de Preservação
Ferroviária da APAC tem um papel
preponderante nesta iniciativa.
Vamos conhecer um pouco mais
acerca deste projecto.
APAC

Nohab no Entroncamento no dia 9 de Outubro de 2017

O Museu Nacional Ferroviário tem dezenas de peças em muito mau estado, sendo que algumas delas
não estão ainda devidamente resguardas. Qual a razão
da escolha da 0111 como a primeira peça a ser alvo de
restauro por parte da Secção de Preservação da APAC?
Reflete a motivação do grupo: é a mistura do gosto
pessoal e do reconhecimento do valor histórico da peça
em causa, inegavelmente uma das mais importantes da
coleção. Seria bom que toda a gente encontrasse motivação especial para se dispor a recuperar mais peças
– material circulante ou não.

Quais os maiores entraves que encontraram para que
este projecto conseguisse avançar? Ou, pelo contrário,
as situações desenrolaram-se com alguma facilidade?
O maior problema é o financiamento. Felizmente a
Trainspotter, que enquanto entusiastas fomos promovendo ao longo dos anos, merece o reconhecimento dos
leitores e a versão impressa ajuda-nos muito a poder devolver alguma vida à 0111.
Pelo que foi possível apurar, este é o primeiro grande
projecto a envolver a recuperação de material ferroviário “pesado” em Portugal num espaço público. Quais os
motivos que os levaram a avançar para esta
acção?
Sempre quisemos ter um papel na preservação de material circulante que nos é especialmente próximo. Os exemplos estrangeiros
motivaram-nos a tentar algo semelhante em
Portugal.

Interior da Nohab em Maio de 2017
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A Nohab esteve durante vários anos ao
“abandono” no Barreiro junto de outro material que acabou por ser demolido. A salvação
da Nohab já contou com o apoio da Secção
de Preservação e dos entusiastas que têm
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A primeira impressão era a pior possível
– a desarrumação, lixo e sujidade davam
um aspecto dantesco. Com uma observação
mais cuidada acabámos por ver que praticamente todos os componentes existiam ainda
e em relativo bom estado. As madeiras e a
corrosão da chapa serão possivelmente os
maiores problemas.
Se o primeiro grande objectivo, que era
começar o restauro da unidade, já está cumprido, qual é agora o próximo passo?
Interior da Nohab em Maio de 2017

vindo a colaborar ? Ou a vontade de começar a trabalhar
na Nohab só surgiu após a mesma estar resguardada
nas instalações do museu no Entroncamento?
A Nohab 0111 estava para seguir para a Argentina.
Alguns entusiastas, parte deles que estão agora na Secção de Preservação, pediram que ficasse a 0111 em vez
da 0101 por fazer mais justiça ao legado das Nohab. O
desafio posterior foi encontrar um grupo suficientemente
coeso e disponível – é um daqueles projetos que não dá
para começar e depois, por legítimas que possam ser as
razões, abandonar. Isso materializou-se em 2016.
Como será evidente o tempo em que a automotora
esteve “abandonada” deve ter provocado avultados estragos. Quais os maiores problemas que detectaram no
veículo, quer em termos mecânicos, quer em termos de
interiores e de carroçaria? Que reacção tiveram quando
abriram as portas da unidade pela primeira vez?

Terminar o trabalho! E depois conseguirmos ter a 0111 a andar de novo.
Restaurar algo como uma automotora de tanta importância histórica é sem duvida uma tarefa difícil.  Acabaram por optar pela pintura que ostenta nos dias de hoje
com as riscas transversais vermelhas e brancas que é
tão caracteristica destas unidades. Quanto ao interior o
objectivo é colocar o mesmo em estado de origem ou
restaurar o mesmo aproveitando o que ainda existe na
actualidade, sendo que alguns pormenores serão dificeis de recuperar?
A 0111 é uma peça de museu – o seu restauro tem de
obedecer a uma coerência temporal e histórica à prova
de bala. Queremos restaurar a 0111 com o seu último
aspecto de serviço comercial – o que durou mais tempo
na sua longa carreira.
Por vezes as instituições não têm uma relação muito
fácil com as associações e ainda pior
com entusiastas. Como foi a recepção
da direcção do museu à vossa iniciativa?
A melhor possível. Seria fantástico
termos mais entusiastas reunidos em
torno de projetos deste tipo – se gostamos realmente desta área, temos de
nos mostrar presentes. É aliás assim
em todos os museus industriais por
esse mundo civilizado fora.

Cabine da Nohab em Maio de 2017

Este projecto foi 100% da Secção
Preservação da APAC e depois apresentado ao museu? Ou foi algo feito
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em conjunto tendo em conta a obtenção dos mesmos
objectivos que é o de poder contar com a Nohab no espólio visitável do museu?
Nós fizemos a proposta e a definição inicial, que posteriormente apresentámos ao museu para discussão e
melhoria.

potenciais parceiros que, com a sua ajuda financeira ou
em géneros, possam ter algum tipo de retribuição com
a associação a um projeto deste género. Pensamos que
pode ser muito proveitosa a colaboração entre património e economia.
Após o restauro da Nohab estar concretizado é desejo vosso que a mesma volte a circular?
Absolutamente. É difícil pelos montantes
a prever, mas uma automotora com esta importância, com esta versatilidade e tão baixos
custos operacionais, deve desejavelmente
estar disponível em estado funcional.

Trabalhos no dia 3 de Outubro de 2017

Não temos em Portugal uma grande tradição de associativismo e aliás basta ver que
para um país tão pequeno existem várias associações. Este é um projecto que parte da
APAC. Houve ou está a ser pensado tentar
unir outras associações a esta causa? Ou a
“tradição” vai se manter e os consensos serão
impossíveis de acontecer?

Que tipos de apoios não financeiros têm
tido por parte do museu?
São diversos: desde apoio nas tarefas burocráticas, ao essencial apoio técnico e científico passando pela partilha de know-how no
restauro de material circulante, algo em que o
museu detém já uma muito apreciável experiência e conhecimento.
O museu utilizou pela primeira vez o crowdfunding aquando do transporte do Drewry
para o Entroncamento tendo essa acção sido
um sucesso. Vão utilizar também essa ferramenta?
Teremos ainda um caminho pela frente para o decidir,
mas é um cenário muitíssimo provável para conseguirmos ter a 0111 a funcionar.
O mecenato nestas ocasiões acaba por ter um papel preponderante. Têm já alguns contactos efectuados
com algumas empresas que possam de uma ou outra
maneira se relacionarem com este projecto?
Estamos a iniciar esse processo. Vamos contactar
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Cabine já alvo de intervenção dia 14 de Outubro

Penso que a APAC tem dado provas de querer colaborar com toda a gente que pretenda o mesmo – ajudar
os caminhos de ferro, sua memória e, por arrasto, o seu
museu. Já no passado houve iniciativas com diversas
associações reunidas e quero acreditar que o desenvolvimento de projectos do género venha a contar futuramente com muito mais gente.
O ano de 2017 foi fantástico em termos de turismo
ferroviário. Miradouro, Histórico do Douro e do Vouga e
ainda o projecto da Linha do Tua que continua à espera

Associativismo
de luz verde para avançar. Já foi pensada a
possibilidade de, no futuro, a Nohab ser alugada, um pouco à imagem do que o museu
faz com a composição do Presidencial?
É prematuro pensar nisso. Mas um veículo destes, estando apto a funcionar, não
ficará decerto sem uso. Assim o operador
associado não sobrecarregue com custos de
exploração…
Para a mesma voltar a circular, a parte
mecânica terá evidentemente de ser revista,
sendo que alguns elementos eventualmente
não poderão ser recuperados. Existe, da parte do museu ou da CP, algum stock de peças que possa
vir a ser utilizado?
No projeto contaremos com a inestimável consultoria
da EMEF, condição aliás colocada na parceria que firmámos com o MNF. Essa questão está em estudo.

Proteção da 0111 no dia 3 de Outubro

Caso não haja em Portugal peças disponíveis já foi
pensado pela Secção de Preservação efectuar contactos com a Argentina no sentido de adquirir alguns elementos das Nohab que foram vendidas para lá ?
Estamos a trabalhar para isso e a realizar contactos.
Tem havido alguns contactos com a EMEF
no intuito de mais tarde conseguir que a mesma vos apoie na recuperação?
Temos consciência da dificuldade que
será ter a EMEF a apoiar o projeto sem a
devida remuneração. Não é sequer isso que
procuramos. O MNF assegurará que a EMEF
esteja envolvida o mais possível mas, apelando obviamente a um espírito de cooperação,
não queremos pedir impossíveis a ninguém.
As coisas têm um custo e a sociedade se as
quiser deve pagá-las.

Acção de limpeza no dia 3 de Outubro

A Nohab sempre teve a fama de ser
uma automotora fiável e económica. Passará pelos vossos planos que mais tarde
a mesma esteja disponível para efectuar
viagens turísticas a custos mais baixos?
Há uma variável fundamental que são
os custos que o operador impute a viagens do género. Mas não sendo custos
excessivamente superiores ao que é razoável na operação ferroviária regular,
isso será possível.
Desmontagem dos bancos no dia 14 de Outubro
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Associativismo
tauro a dimensão de equipa é fundamental e
por isso creio que toda a gente entenderá que
não resulta prático nem razoável integrar pessoas para uma ou duas sessões de restauro,
apenas.
Para além dos diversos trabalhos manuais
existem mais algumas formas de os voluntários puderem colaborar?

Acção de isolamento a 14 de Outubro

Muitas. Temos um desafio árduo para comunicar o projeto e fazê-lo crescer em dimensão, o que pode ser fundamental para atrair
apoios. Temos um livro em preparação que
nos ajudará a financiar o restauro e para o
qual precisamos de todas as fotos possíveis
de todas as séries Nohab portuguesas. E há
ainda outros projetos em preparação na secção que podem ser assegurados por outras
pessoas.

Trabalhos no dia 3 de Outubro

O dinheiro é sempre uma questão que envolve tudo o
que são projectos. O trabalho é voluntário mas há sempre despesas num trabalho desta dimensão. Quais os
vossos planos em termos de financiamento?
Contamos com as vendas da Trainspotter impressa e
a breve trecho apelaremos a contribuições adicionais de
quem nos puder e quiser ajudar.
Pelo que se vê nas fotografias são já seis aqueles
que têm estado presentes nos primeiros trabalhos de
restauro que fazem parte da Secção de Preservação. O
objectivo passa por conseguir agregar mais elementos
voluntários? Há alguma obrigação por parte desses futuros voluntários ou podem simplesmente aparecer um
dia e nunca mais lá irem ajudar?
Para já somos sete elementos na equipa de restauro. Queremos muito reunir mais ajuda, não só para este
projeto como para outros que temos em carteira e à
espera de pessoal para executar. Num trabalho de res32

Trabalhos no dia 3 de Outubro

Associativismo
Que vantagens poderão vir a ter os voluntários caso
adiram a este projecto?  O comum dos mortais move-se
sempre por algo mais e espera ser sempre recompensado de uma ou outra maneira.
Pode ser verdade mas não vale a pena aderir a este
tipo de projetos sem carolice – as frustrações fazem parte e a retribuição material não é garantida. Pense-se antes no convívio, no que é unir esforços em prol do que
se gosta e que se defende… é para mim o único ângulo
possível.

público?
Muito positiva! Esperamos conseguir mais interação
com os entusiastas e que eles possam vir ter connosco,
associar-se verdadeiramente e crescermos todos em
conjunto.
Pela primeira vez houve uma sessão “pública” de
perguntas e respostas online na plataforma Facebook
por parte da Secção relaccionada com o projecto Nohab.
É algo que pensam continuar a fazer ou o resultado dessa sessão não justifica que tal volte a acontecer ?
Tendo em conta que foi só a primeira vez, pareceu-nos que foi uma sessão bem participada e motivadora. Estando hoje em dia o espaço de convívio cada vez
mais virtualizado, vejo como importante reforçar essa
interação e promover muito mais sessões desse género. Deixar as pessoas entrarem nos projetos e contribuir
para eles mesmo só nessa troca de ideias. Isso pode
ser o primeiro passo para virem reforçar a nossa equipa!
A curiosidade é algo que nos abrange a todos e todos
vão querer ter conhecimento da evolução dos trabalhos
da Nohab. Se a Trainspotter irá informar mensalmente
todas as acções dignas de destaque vai haver a possibilidade de acompanhar os trabalhos noutros locais
online?

Bancos já embalados para preservação
dos mesmos no dia 14 de Outubro

A comunicação fundamental será através do nosso
site (www.caminhosdeferro.pt/preservacao) e do Facebook da APAC. Além disso a estreita colaboração com
o MNF certamente resultará também num acompanhamento dos trabalhos na própria página do museu.

Cada um de vós voluntários tem
uma ocupação profissional diferente.
O que é os une verdadeiramente em
redor deste projecto?
Há muitos anos que nos conhecemos quase todos – temos alguns elementos mais novos na equipa – e além
das amizades que o tempo cimenta a
verdade é que sempre quisemos cuidar de material circulante.
Somos uma sociedade muito crítica sobre quase tudo o que é assunto.
Até agora como tem sido a reacção do

A Nohab revestida no dia 3 de Outubro para impedir uma maior degradação
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Castelo Melhor
Pedro André

P

José Sousa

or vezes há a necessidade de se conhecer
a realidade para que se possam entender as
verdadeiras razões que levam a que uma estação ou um apeadeiro sejam encerrados ao serviço comercial. Não basta reclamar pela passagem do comboio
no intuito de os passageiros aparecerem como que por
milagre para justificar o serviço ferroviário.

comboio eléctrico até podia levar o mais desprevenido
a seguir até à estação na esperança de embarcar num
comboio para um qualquer destino, mas talvez o aspecto da estrada o fizesse pensar duas vezes.
O caminho de terra (mal) batida, que de estrada pouco ou nada tem, começa logo por nos apresentar uma

O que resta da estação de Castelo Melhor fica situado ao quilómetro
187,3 da Linha do Douro, englobado
no troço que foi encerrado ao tráfego
no ano de 1988 e que servia a freguesia e localidade com o mesmo nome,  
que em 2011 contava com apenas 228
habitantes.
A pequena vila de Castelo Melhor
fica encostada à estrada nacional nº
222 e é junto ao entroncamento que
lhe dá acesso que se encontra a placa
com a identificação da direcção a tomar para chegar até junto da estação.
A placa com um aspecto todo moderno onde pontifica uma imagem de um
34

Placa de identificação da estação junto da estrada nacional em 2017

Balastro
subida com mais de 600 metros
de distância onde, de quando
em vez, se encontram placas
com a identificação do percurso
a tomar para a estação, destinadas a todos aqueles que gostam de percorrer os chamados
percursos pedestres. Na altura
em que pensámos em ir até à
estação a pé desde a localidade, tivemos o cuidado de explorar um pouco o google maps de
modo a termos a mínima noção
daquilo que nos esperava. No
entanto, não pensávamos que
tivéssemos de subir ao alto de
um cerro, quando a estação fica
Uma das várias placas espalhadas a caminho da estação, 2017
situada no fundo de um vale colada ao rio Douro. Do alto nem
longe do ponto de onde nos encontrávamos. Habitações
se conseguia ainda praticamente ver o rio e já surgiam nestes primeiros 1800 metros de caminhada nem uma,
dúvidas sobre a viabilidade de o percurso ser muito mais nem tão pouco em ruínas. Vestigios de civilização para
demorado e com maiores dificuldades do que o previsto além do caminho de terra batida só as placas dos perinicialmente. Só muitos metros à frente é que finalmente curso pedrestes e uma pequena ermida situada no meio
o caminho começava a descer com curvas de onde se de nada. Nem uma casa, nem uma ruína... simplesmenpensava poder a qualquer momento ver a ponte ferrovi- te nada, apenas restos de muros e algumas arvores esária que fica junto da antiga estação e que era o principal palhadas pelos campos.
ponto de orientação.
Depois da passagem por mais uma curva e agora
Foram mais 1.200 metros a descer até que o rio ficas- com o rio já em vista e com o caminho a descer com
se visível em fundo, mas ainda assim  estava demasiado uma inclinação bastante acentuada, lá surgiram os tão

Finalmente a ponte ferroviária em fundo, 2017
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Estação de Castelo Melhor, 2017

caracteristicos socalcos do Douro cheios de vinha a perder de vista. Encontrámos então as primeiras pessoas
atarefadas na tarefa das vindimas e que na sua simpatia
nos cumprimentaram. Uns metros depois, novo encontro com mais uns trabalhadores que nos perguntaram se
estávamos perdidos. Pois, é dificil de acreditar que dois
tipos queiram ir visitar a antiga estação. Depois de dois
dedos de conversa altura de criar coragem e percorrer
mais uns metros por caminhos por entre as vinhas de
modo a tentar poupar alguns metros até ao destino final.
Este útimo folêgo afinal ainda se traduziu em cerca de
um quilómetro e meio até se conseguir lá chegar.
A paisagem é de cortar a respiração, mas o cansaço
obriga-nos simplesmente a parar junto do rio e tentar recuperar o fôlego. Quase três
quilómetros e meio desde a
vila de Castelo Melhor até
junto da estação por caminhos destinados a tractores e
camionetes de transporte de
uva equivalentes a cerca de
uma hora e meia de tempo
gasto neste “passeio” fazem
alguma mossa e a vontade
seria descansar um bom par
de horas mas não há tempo
para isso.
A antiga estação tem uma
localização lindíssima. Se
na margem esquerda, onde
está situada a estação, as
vinhas instaladas nos socalcos do Douro ocupam a
maior da área para onde se
olha, a margem oposta é
36

completamente
diferente. Muito mais “selvagem”
sem grandes vestígios da
ocupação humana. A passagem de um navio de cruzeiros quebra a monotonia
de uma zona do país que
se mantém inalterada há
muitos anos. É difícil de
imaginar as dificuldades
da construção da Linha
do Douro numa altura em
que não existiam estradas
e em que o rio não era
navegável. A construção
das barragens no Douro
e das respectivas eclusas veio transformar o rio
numa autoestrada turística
que, quem sabe, poderia
complementar-se com a
reabertura da linha entre o
Pocinho e Barca de Alva, mas isso são outros assuntos.
A estação de Castelo Melhor resume-se nos dias de
hoje às ruínas do pequeno edificio de passageiros e de
um par de habitações que muito provavelmente seriam
utilizadas pelos empregados e familiares da companhia.
Os resto da linha férrea em alguns locais desapareceram, tenha sido por roubo ou porque a natureza vai recuperando o espaço que foi “roubado” em 1887 para a
passagem da Linha do Douro e consequente construção
da estação. É ainda visivel a plataforma e o cais descoberto onde as pipas de vinho em tempos eram movimentadas com destino ao Porto.
Para visitar temos, a cerca de 500 metros de distân-

Castelo Melhor, 2017
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Túnel de Castelo Melhor, 2017

cia, o túnel de Castelo Melhor com 79 metros de comprimento e que é um dos vários existentes em todo o
percurso da Linha do Douro. Está situado no sentido do
Pocinho. No sentido oposto, em direcção a Barca d’Alva
e bastante perto da estação, temos a ponte sobre a ribeira de Aguiar com 105 metros de extensão.
Depois das várias fotografias da praxe a todos os
elementos acima referidos, é altura de voltar a criar
coragem para fazer o
percurso de volta à estrada nacional. O sol
do meio dia é uma autêntica brasa e a subida parece ser cada vez
mais comprida o que
leva a que tenhamos
de parar constantemente para recuperar
fôlego e mantermo-nos
hidratados.
Já tínhamos tido a
possibilidade de ir a
locais quase inacessíveis como Samardã
ou Loivos na Linha do
Corgo, Sousa da Sé e
Paço Saraiva na Linha
de Évora, mas nunca
atingir uma estação a

partir de uma estrada nacional tinha sido tão dificil. É
sabido que muitos dos visitantes que têm ido até Castelo
Melhor o fazem seguindo pela Linha do Douro desde
o Pocinho ou Barca d’Alva e essa será porventura um
modo mais racional de o fazer do que seguir o caminho
que em tempos os utilizadores do comboio tinham de
percorrer.

Ponte sobre a ribeira de Aguiar, 2017
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Museu Natural da Eletricidade, em Seia, acolhe, até ao
dia 15 de março de 2018, uma exposição temporária
alusiva ao mundo ferroviário, intitulada “Comboios na
Beira Alta”.
A exposição, realizada com a colaboração do Museu Nacional
Ferroviário, apresenta 40 objetos, “que contam histórias de
uma caminhada iniciada no último quartel de 1800, quando
o comboio ligou a Figueira da Foz a Vilar Formoso”, refere a
organização.
A mostra, que dá especial destaque à Linha da Beira Alta, pode
ser visitada de terça-feira a domingo, no horário normal de
funcionamento do Museu Natural da Eletricidade.
http://www.pportodosmuseus.pt/2017/04/17/comboios-nabeira-alta-em-exposicao-em-seia/
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Compra através da loja online da APAC - https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
Opções de pagamento: multibanco e transferência bancária.
Opções de entrega: recolha nas sedes da APAC em Lisboa e no Porto ou via serviço de entrega em
morada a eleger.
Condições especiais de aquisição durante o período de pré-venda - garantia de disponibilidade e preço
promocional.
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Em destaque na próxima Trainspotter, a nova
ligação ferroviária entre Évora e o Caia

