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trainspotter Vii – abriL 2018 

Em	Abril	de	2018	editaremos	um	novo	número	
impresso	da	Trainspotter,	desta	vez	dedicada	a	
uma	das	mais	fantásticas	linhas	do	continente	

europeu	–	a	Linha	do	Douro.	Com	tanto	para	falar	sobre	
este	itinerário	único,	dividiremos	os	tópicos	por	três	vo-
lumes,	sendo	o	primeiro	particularmente	focado	na	sua	
história	e	estações	da	 linha.	No	segundo	volume	cen-
trar-nos-emos	nas	obras	de	arte	da	linha,	muito	nume-
rosas	e	de	grande	beleza,	para	terminarmos	no	terceiro	
volume	com	a	operação	 ferroviária	da	Linha	do	Douro	
nesta	sua	longa	existência.	O	segundo	volume	sobre	a	

Linha	do	Douro	sairá	ainda	durante	o	ano	de	2018.	

Com	preciosos	contributos	de	arquivo	histórico	e	algu-
mas	das	mais	 belas	 fotografias	 contemporâneas,	 este	
número	foca-se	na	história	da	linha	que	ligou	em	tempos	
Ermesinde	com	Barca	d’Alva	e	que	no	presente	atinge	
o	Pocinho,	numa	fase	em	que	tanto	se	fala	sobre	novas	
fases	de	modernização	e	eletrificação	de	parte	do	seu	
trajeto.

Além	 da	 história,	 retratamos	 as	 suas	 estações	 com	
todo	 o	 detalhe,	 com	 destaque	 para	 as	 estações	mais	
importantes	 da	 linha,	 onde	 entroncavam	 por	 exemplo	

as	diversas	vias	estreitas	desta	
região.	Além	da	 infraestrutura,	
os	 comboios	 nunca	 faltarão	 à	
chamada,	 acompanhados	 das	
majestosas	 paisagens	 durien-
ses	que	tão	belos	quadros	pro-
porcionam.	 Afinal,	 o	 Douro	 é	
hoje	 em	dia	 a	 linha-estrela	 da	
nossa	 rede	 ferroviária,	 depois	
de	 anos	 de	 sérias	 ameaças	 à	
sua	continuidade.	Valeu	a	pena	
persistir!

O	 novo	 número	manterá	 to-
das	as	melhores	características	
das	 anteriores,	 mantendo-se	
assim	 posicionado	 como	 um	
número	 de	 coleção	 essencial	
em	 qualquer	 arquivo	 ferroviá-
rio.	Como	habitual	contaremos	
com	 uma	 edição	 de	 elevada	
qualidade,	 oferecida	 a	 preço	
promocional	 de	 9,90€	 até	 ao	
dia	31	de	Março	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.caminhosdefer-
ro.pt/loja/

https://www.caminhosdeferro.pt/loja
https://www.caminhosdeferro.pt/loja


Ricardo Quinas

1000	páginas	de	um	verdadeiro	 desastre.	É	a	
melhor	 expressão	que	encontro	para	 resumir	
o	Estudo	de	 Impacte	Ambiental	 divulgado	ao	

público	 no	 passado	 mês	 de	 Fevereiro	 com	 todos	 os	
detalhes	 sobre	 a	 modernização	 do	 troço	 Meleças	 –	
Caldas	da	Raínha	da	Linha	do	Oeste.

O	 que	 falhou	 não	 foi	 o	 estudo	 em	 si,	 para	 o	 qual	
os	 profissionais	 envolvidos	 trabalharam	 certamente	
de	 forma	 dedicada.	 Evidentemente	 que	 eu	 não	
olhei	 profundamente	 para	 a	 verdadeira	 componente	
de	 avaliação	 ambiental,	 que	 é	 disso	 que	 se	 trata	 a	
esmagadora	maioria	do	relatório.

O	 problema	 de	 fundo	 é	 que	 um	 qualquer	 prato	
gastronómico	 só	 será	 bom	 se	 os	 seus	 ingredientes	
também	 forem	 bons.	 Neste	 caso	 os	 clientes	 pediram	
bacalhau	com	grão...	mas	à	cozinha	só	chegaram	uns	
ovos	 e	 umas	 salsichas	 de	 lata	 para	 fazer	 uma	 pobre	
omolete,	que	nos	tentarão	vender	como	uma	verdadeira	
iguaria.	

Quero	 com	 isto	 dizer	 que	 as	 premissas	 sobre	 a	
qual	 foi	 delineado	 o	 plano	 de	modernização	 da	 Linha	
do	Oeste	não	 fazem	qualquer	sentido	nem	pretendem	
resolver	 quaisquer	 problemas	 reais	 da	 linha...	 porque	
aparentemente	 nem	 sequer	 se	 sabem	 quais	 são	 os	
problemas	reais	da	linha.	As	falhas	são	tão	clamorosas	e	
tão	graves,	que	só	posso	recomendar	a	todos	que	leiam	
o	artigo	que	apresentamos	sobre	o	mesmo.	

Se	é	verdade	que	as	falhas	ao	nível	do	poder	político	
estão	há	muito	identificadas,	neste	caso	há	indícios	de	que	
o	problema	é	muito	mais	abrangente,	porque	demonstra	
que	 as	 falhas	 acontecem	 logo	 ao	 nível	 técnico.	 Uma	
provável	explicação	para	este	caso	em	particular	será	a	
perda	total	de	know-how	da	Infraestruturas	de	Portugal	

para	delinear	o	que	quer	que	seja	sobre	caminhos	de	
ferro,	 quer	 motivado	 pela	 separação	 da	 infraestrutura	
da	operação	ferroviária	(CP/Refer),	quer	motivado	pela	
fusão	com	a	rodovia.

E	 não	 só	 um	 problema	 mais	 abrangente,	 como	 é	
muitíssimo	mais	 grave.	Enquanto	 o	 poder	 executivo	 é	
renovável	 de	 quatro	 em	quatro,	 os	 gabinetes	 técnicos	
não	 são.	 Nem	 se	 renovam	 de	 um	 dia	 para	 o	 outro	
nem	 adquirem	 competências	 de	 um	 dia	 para	 o	 outro.	
Precisam	desde	logo	de	algo	tão	básico	como	conhecer	
a	realidade	da	operação	ferroviária,	que	até	isso	parece	
escapar	hoje	em	dia.	Mas	precisam	 também	de	muita	
formação,	de	muito	trabalho	e	de	muita	experiência.	Ou	
seja,	 precisam	 de	mérito	 no	 verdadeiro	 significado	 da	
palavra.	Não	chega	apenas	o	mérito	de...	ter	um	cartão	
de	um	partido	político.

Que	 consequências	 virão	 daqui?	 Todas.	 Temos	
estado	 de	 olhos	 postos	 no	 (praticamente	 fracassado)	
Ferrovia	 2020	 mas	 já	 está	 nesta	 altura	 a	 desenhar-
se	 o	 próximo	 Quadro	 Comunitário	 de	 Apoio	 entre	 os	
principais	partidos	com	assento	parlamentar.	Pergunto	
eu:	 o	 que	 poderemos	 esperar	 de	 investimento	 na	
ferrovia	na	próxima	década	com	uma	preparação	nula	
e	uma	 fraquíssima	competência	 técnica	dos	gabinetes	
que	deveriam	servir	de	apoio	à	decisão	política?

Recorde-se	que	em	2013	até	fizemos	um	pequeno	
trabalho	 de	 casa	 e	 concebeu-se	 o	 célebre	 Relatório	
do	 Grupo	 de	 Trabalho	 para	 as	 Infraestruturas	 de	
Elevado	 Valor	 Acrescentado	 (GTIEVA).	 Apesar	 de	 no	
seu	 essencial	 contar	 apenas	 com	umas	 ideias	 gerais,	
pareceu	 que	 finalmente	 começaram	 a	 aparecer	 umas	
linhas	 orientadoras	 para	 o	 investimento	 na	 ferrovia.	
Mas	nem	isso	impediu	Portugal	de	ter	uma	fraquíssima	
prestação	dos	seus	projectos	quando	colocados	lado	a	

lado	 com	 os	 projectos	 dos	 restantes	 países	
europeus	na	luta	pelos	fundos	europeus.

Independentemente	 do	 cumprimento	 do	
Ferrovia	 2020	 nos	 próximos	 anos,	 será	 que	
teremos	mais	mais	um	punhado	de	renovações	
meramente	estéticas	para	a	próxima	década?	
Ou	 será	 que	 teremos	 ligações	 novas?	Nova	
linha	Lisboa	–	Porto?	Variante	de	Santarém?	
Nova	linha	de	Sines?	Ligação	ao	aeroporto	de	
Faro?	Ligação	desnivelada	em	Alcântara?

Não	 sabemos.	 Só	 sabemos	 que,	 à	 boa	
moda	 portuguesa,	 nada	 está	 planeado.	 Tem	
tudo	para	correr	bem...	ámen!
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Da Beira Baixa para o Oeste... a mesma receita de sempre. 
Covilhã, 11 de Fevereiro de 2017

Valério Santos
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Na edição da Trainspotter nº 78 de Feverei-
ro de 2017 demos a conhecer os aspectos 
gerais da modernização da Linha do Oeste 

entre Meleças e Caldas da Raínha segundo as ideias 
gerais que a Infraestruturas de Portugal transmitiu 
na altura às autarquias envolvidas.

No passado mês de Fevereiro ficámos finalmente 
a conhecer o projecto ao detalhe através da dispo-
nibilização para consulta pública do Estudo de Im-
pacte Ambiental, datado de Agosto de 2017 e que 
apresentamos de seguida.

Contextualização
A	 Linha	 do	Oeste	 desenvolve-se	 actualmente	 numa	

extensão	de	cerca	de	197	quilómetros	entre	a	estação	
de	Agualva-Cacém	 ao	 PK	 17,343	 (Linha	 de	 Sintra)	 e	
a	 estação	 terminal	 da	 Figueira	 da	 Foz	 situada	 ao	 PK	
215,185.	O	estudo	agora	publicado	incide	sobre	a	inter-
venção	de	modernização	a	 realizar	entre	o	PK	20,320	
(estação	de	Mira	Sintra-Meleças)	e	o	PK	107,740,	loca-
lizado	sensivelmente	2,7	quilómetros	a	norte	da	estação	
das	Caldas	da	Raínha.

Recorde-se	que	a	ideia	originalmente	programada	no	
PETI3+,	elaborado	em	2015	pelo	Governo	na	altura	em	
funções,	 contemplava	 uma	 intervenção	 de	moderniza-
ção	 da	 Linha	 do	Oeste	 em	 conjunto	 com	o	Ramal	 de	
Alfarelos	avaliada	em	135	milhões	de	euros.	Posterior-
mente,	o	actual	Governo	reformulou	esse	plano	no	novo	
programa	 denominado	 Ferrovia	 2020,	 conforme	 apre-
sentado	 em	Fevereiro	 de	 2016,	 no	 qual	 limitou	 a	mo-
dernização	ao	troço	Meleças	–	Caldas	da	Raínha	e	ao	
Ramal	de	Alfarelos,	avaliando-a	num	valor	próximo	dos	
107	milhões	de	euros.

Todo	o	projecto	de	modernização	foi	 realizado	 tendo	
por	base	um	estudo	de	procura,	desenvolvido	pela	pró-
pria	Infraestruturas	de	Portugal	e	apresentado	em	Agos-
to	de	2016,	em	todo	o	corredor	que	se	inicia	na	estação	
de	Lisboa	Santa	Apolónia	e	que	se	desenvolve	ao	longo	
da	Linha	do	Oeste	até	às	estações	da	Figueira	da	Foz	e	
de	Coimbra-B.	O	objectivo	foi	avaliar	a	procura	potencial	
de	passageiros	e	mercadorias	num	horizonte	de	 trinta	
anos	 segundo	diferentes	 cenários	 para	 a	 evolução	 da	
infraestrutura	ferroviária	e	do	serviço	prestado,	nomea-
damente:

•	 Cenário	0	–	manutenção	das	actuais	condições	
de	exploração.	Mantêm-se	as	21	circulações	diárias	em	
cada	sentido;

•	 Cenário	1	–	modernização	entre	Meleças	e	Cal-
das	da	Raínha	com	aumento	da	oferta	de	comboios	e	
manutenção	da	quebra	de	serviço	nesta	última	estação.	
Entre	Meleças	 e	Caldas	 da	Raínha	 o	 estudo	 contem-
pla	um	total	de	24	circulações	diárias	em	cada	sentido,	
distribuidas	por	duas	 famílias	de	comboios:	uma	 famí-

 concLuído o projecto de execução da 
Modernização da Linha do oeste entre 

MeLeças e caLdas da raínha
Ricardo Quinas

Eixo ferroviário do Oeste. Adaptado de Estudo de Impacte 
Ambiental Modernização da Linha do Oeste - Resumo Não 

Técnico
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lia	rápida	entre	Entrecampos	e	Caldas	com	um	
comboio/hora	 por	 sentido	 às	 horas	 de	 ponta	
e	 um	 comboio	 a	 cada	 duas	 horas	 por	 sentido	
nos	restantes	períodos,	com	paragens	em	Sete	
Rios,	 Benfica,	 Cacém,	 Malveira,	 Pêro	 Negro,	
Torres	 Vedras	 e	 Bombarral;	 uma	 família	 lenta	
entre	o	Rossio	e	Caldas	com	um	comboio/hora	
por	sentido	às	horas	de	ponta	e	um	comboio	a	
cada	duas	horas	por	sentido	nos	restantes	pe-
ríodos,	com	paragens	em	todas	as	estações	e	
apeadeiros;

•	 Cenário	2	–	modernização	entre	Mele-
ças	e	Louriçal	com	aumento	da	oferta	de	com-
boios	e	eliminando	a	quebra	de	serviço	na	es-
tação	 das	 Caldas	 da	 Raínha.	 Contempla	 uma	
oferta	entre	Lisboa	e	Caldas	da	Raínha	confor-
me	o	cenário	1,	sendo	que	a	família	de	comboios	rápida	
de	Entrecampos	é	prolongada	até	Coimbra-B,	ou	seja,	a	
oferta	a	norte	das	Caldas	da	Raínha	é	de	um	comboio/
hora	por	sentido	às	horas	de	ponta	e	de	um	comboio	a	
cada	duas	horas	por	sentido	nos	restantes	períodos.

A	procura	anual	de	passageiros	da	Linha	do	Oeste	foi	
estimada	em	cerca	de	451	mil	passageiros,	correspon-
dentes	a	uma	média	de	1.217	passageiros	por	dia.	Essa	
distribuição	varia	sobretudo	consoante	os	dias	da	sema-
na,	sendo	que	por	cada	dia	útil	se	estimou	uma	média	
de	1.417	passageiros,	enquanto	aos	fins	de	semana	se	
calcularam	837	passageiros	por	dia.

Para	cada	um	desses	cenários	foi	realizada	uma	simu-
lação	tendo	por	base	três	evoluções	distintas	da	procura	
segundo	a	evolução	demográfica,	o	 sistema	 territorial,	
a	evolução	económica	e	a	evolução	do	custo	dos	trans-
portes	–	um	cenário	pessimista,	um	cenário	optimista	e	
um	 cenário	 central.	Os	 valores	 apresentados	 a	 seguir	
são	sempre	os	referentes	ao	cenário	central,	considera-
da	que	é	a	evolução	mais	provável.

No	cenário	0,	de	manutenção	das	actuais	condições,	a	
IP	estimou	que	a	procura	de	passageiros	cresça	19,0%	
no	horizonte	de	30	anos	entre	2021	e	2051,	de	1.217	
passageiros	para	1.502	passageiros	em	média	por	dia.

Procura diária de passageiros no eixo Oeste, aos dias de semana, à esquerda, e aos fins de semana, à direita, em 2015. Adaptado de 
Linha do Oeste Estudo de Procura - Sumário Executivo

Oferta de comboios no eixo Oeste à data do estudo (2015). Adaptado de 
Linha do Oeste Estudo de Procura - Sumário Executivo
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No	 cenário	 1,	 com	 a	 concretização	 da	 intervenção	
prevista	 pelo	 actual	 Governo	 entre	 Meleças	 e	 Caldas	
da	Raínha,	a	IP	estimou	que	a	procura	de	passageiros	
relativamente	ao	cenário	0	seja	superior	em	21,4%,	cor-
respondente	a	um	aumento	do	número	médio	diário	de	
passageiros	de	1.548	para	1.909	no	mesmo	período.

O	cenário	2	produziu	praticamente	o	mesmo	resultado	
que	o	cenário	1,	 isto	é,	o	fim	dos	transbordos	na	esta-
ção	das	Caldas	da	Raínha	não	produz	qualquer	resul-
tado	significativamente	distinto.	O	número	médio	diário	
de	passageiros	estimado	para	o	ano	de	2021	seria	de	
1.550,	elevando-se	até	aos	1.911	no	ano	2051.

A	evolução	da	quota	modal	 do	 transporte	 ferroviário	
na	mobilidade	da	região	apenas	se	prevê	que	possa	au-
mentar	de	0,168%	em	2021	no	cenário	0,	para	0,221%	
no	ano	2051	em	qualquer	um	dos	outros	cenários,	muito	
longe	do	valor	próximo	dos	9%	relativo	ao	transporte	co-
lectivo	rodoviário.

Relativamente	ao	transporte	de	mercadorias,	a	IP	ape-
nas	quantificou	o	número	de	comboios	produzido	pelos	
seis	pólos	de	tráfego	existentes	–	a	Valouro	no	Rama-
lhal,	a	Secil	de	Pataias,	a	Secil	de	Maceira,	a	Celbi	e	a	
Soporcel	do	Louriçal	e	o	porto	da	Figueira	da	Foz.

Numa	 perspectiva	 tendo	 novamente	 em	 conta	 três	
cenários	distintos	de	evolução	da	procura	segundo	as	
perspectivas	para	o	sector	da	construção,	a	IP	apenas	
concluiu	 que	 o	 número	 de	 comboios	 se	 manteria	 em	
qualquer	circunstância	praticamente	inalterado	num	ce-
nário	central	de	evolução	da	procura	o	que,	à	data	actu-
al,	já	nem	se	encontra	actualizado,	dada	a	quebra	que	
se	registou	no	tráfego	de	cimento	e	a	extinção	do	tráfego	
de	 rações	 do	Ramalhal	 após	 a	 realização	 deste	 estu-
do.	Ou	seja,	qualquer	um	dos	cenários	colocados	para	a	
modernização	da	Linha	do	Oeste	não	afecta	a	evolução	
do	tráfego	de	mercadorias.

De	 forma	 global,	 o	 projecto	 de	modernização	 da	 Li-
nha	do	Oeste	prevê	a	realização	de	um	vasto	conjunto	
de	 intervenções	que	pretendem	melhorar	a	mobilidade	

de	pessoas	e	mercadorias	em	todo	o	eixo	litoral	que	se	
desenvolve	entre	Lisboa	e	a	Figueira	da	Foz	através	da	
concretização	dos	seguintes	objectivos:	

•	 possibilitar	melhorias	nos	horários	que	se	ajus-
tem	melhor	às	necessidades	dos	clientes;

•	 redução	os	tempos	de	ligação;

•	 substituição	do	material	circulante	com	tracção	
diesel	por	material	circulante	com	tracção	eléctrica,	com	
melhoria	do	conforto	para	os	passageiros;

•	 melhoria	as	condições	de	segurança	da	circula-
ção	ferroviária;

•	 redução	os	custos	de	exploração	dos	operado-
res;

•	 melhoria	e	uniformização	das	condições	de	ex-
ploração	 de	 acordo	 com	 a	 restante	 rede	 ferroviária	
nacional;

•	 redução	das	emissões	de	dióxido	de	carbono	e	
de	ruído;

•	 redução	dos	custos	energéticos.

Oferta nos períodos de ponta no cenário 1. Adaptado de Linha do 
Oeste Estudo de Procura - Sumário Executivo

Oferta no corpo do dia no cenário 1. Adaptado de Linha do Oeste 
Estudo de Procura - Sumário Executivo

Procura do tráfego de mercadorias no eixo Oeste em 2015. Adaptado 
de Linha do Oeste Estudo de Procura - Sumário Executivo
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A nova infraestrutura
A	Linha	do	Oeste	conta	na	sua	extensão	integral	com	

23	 estações	 e	 28	 apeadeiros,	 sendo	 que	 alguns	 des-
tes	 últimos	 se	 encontram	 desactivados,	 e	 dá	 acesso	
aos	 seis	 ramais	 de	mercadorias	 já	 referidos.	No	 troço	
de	87	quilómetros	a	modernizar	entre	Meleças	e	Caldas	
da	Raínha	encontram-se	11	estações,	13	apeadeiros	e	
apenas	um	dos	 ramais	de	mercadorias	–	o	Ramalhal-
-Valouro	–	actualmente	sem	qualquer	tráfego	ferroviário.

O	mesmo	 troço	 possui	 ainda	 4	 túneis,	 12	 pontes,	 4	
pontões,	 2	 viadutos,	 26	 passagens	 superiores,	 das	
quais	2	se	destinam	exclusivamente	a	peões,	17	passa-
gens	inferiores	rodoviárias,	50	passagens	de	nível	das	
quais	8	são	apenas	pedonais	e	cerca	de	300	passagens	
hidráulicas.

Este	estudo	para	a	modernização	da	Linha	do	Oes-
te	 teve	como	pressuposto	a	minimização	da	ocupação	
de	áreas	não	afectas	ao	domínimo	público	 ferroviário,	
reduzindo	 dessa	 forma	 as	 expropriações	 necessárias,	
e	inclui	um	conjunto	de	intervenções	a	desenvolver	em	
toda	a	infraestrutura,	designadamente:

•	 a	renovação	da	superestrutura	de	via;

•	 a	correcção	pontual	do	traçado;

•	 a	criação	de	dois	novos	desvios	activos;

•	 a	 construção	 de	 uma	 nova	 linha	 desviada	 em	
São	Mamede;

•	 a	instalação	de	catenária;

•	 a	 supressão	 de	
passagens	de	nível;

•	 a	construção	de	
passagens	 desnivela-
das;

•	 a	 melhoria	 das	
condições	nas	estações	
e	apeadeiros.

O	plano	de	moderniza-
ção	 da	 Linha	 do	 Oeste	
inclui	 ainda	 algumas	 in-
tervenções	 complemen-
tares	 realizadas	 à	 parte	
deste	 estudo	 e	 que	 por	
esse	 motivo	 não	 foram	
objecto	 de	 avaliação	
ambiental.	 No	 entanto,	
dado	que	alguns	desses	
projectos	 até	 já	 se	 en-
contram	em	 fase	 adian-
tada	e	que	não	são	indis-
sociáveis	 deste	 estudo,	
o	conteúdo	dos	mesmos	

foi	consagrado	sempre	que	possível.	Encontram-se	nes-
ta	situação	as	intervenções	de:

•	 instalação	de	sinalização	electrónica;

•	 instalação	de	sistema	de	protecção	automática	
de	comboios	(CONVEL);

•	 instalação	de	sistema	de	telecomunicações	so-
lo-comboio;

•	 construção	 da	 subestação	 e	 dos	 postos	 auto-
transformadores;

•	 supressão	de	algumas	das	passagens	de	nível;

•	 construção	de	parte	das	passagens	desnivela-
das;

•	 remodelação	dos	túneis.

O	plano	de	modernização	prevê	que	os	tempos	de	tra-
jecto	para	os	comboios	de	passageiros	entre	se	reduzam	
em	cerca	de	40	minutos	relativamente	à	actualidade,	fi-
xando	em	50	minutos	a	ligação	Lisboa	–	Torres	Vedras	
e	em	90	minutos	a	ligação	Lisboa	–	Caldas	da	Raínha,	
considerando	a	família	de	comboios	rápida	com	regime	
de	paragens	reduzido.	Relativamente	ao	 transporte	de	
mercadorias	prevê-se	apenas	a	possibilidade	de	circula-
rem	comboios	até	750	metros	de	comprimento.

Nos	capítulos	seguintes	detalhamos	as	 intervenções	
previstas	ao	nível	da	via	férrea,	das	estações,	das	pas-
sagens	de	nível	e	das	infraestruturas	para	tracção	eléc-
trica	 segundo	o	estudo	de	 impacte	ambiental	 recente-
mente	divulgado.

Principais intervenções previstas na via férrea. Adaptado de Estudo de Impacte Ambiental Modernização 
da Linha do Oeste - Relatório Síntese
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Via férrea
As	 intervenções	planeadas	para	a	via	 férrea	vi-

sam	o	aumento	das	velocidades	praticadas	e	o	au-
mento	da	capacidade	da	infraestrutura.

A	solução	estudada	para	o	traçado	constitui	uma	
optimização	daquele	que	é	traçado	histórico,	numa	
lógica	de	minimização	do	 impacto	sobre	as	 infra-
estruturas	já	existentes,	quer	relativamente	a	edifi-
cações,	quer	às	passagens	superiores	já	construí-
das,	e	procurando	aumentar	e	uniformizar	a	tabela	
de	 velocidades	 máximas	 tendo	 como	 referência	
velocidades	até	140	km/h	para	comboios	conven-
cionais.	As	 intervenções	previstas	ao	nível	da	via	
encontram-se	 sintetizadas	 no	 quadro	 da	 página	
anterior.

Com	o	 objectivo	 de	 obter	 ganhos	marginais	 de	
velocidade	entre	10	e	20	km/h	considerou-se	a	rec-
tificação	das	curvas	existentes	ao	longo	dos	87	qui-
lómetros	entre	Meleças	e	Caldas	da	Raínha,	quer	
através	do	aumento	do	 raio	circular,	quer	através	
do	desenvolvimento	de	curvas	de	transição.

Com	 igual	 propósito,	 foi	 também	 idealizada	 a	
construção	de	uma	variante	ao	traçado	original,	de-
signada	por	variante	do	Outeiro,	que	substituirá	o	
actual	 traçado	entre	o	PK	75,383	e	o	PK	77,338,	
entre	as	estações	do	Ramalhal	e	do	Outeiro.	Esta	
variante,	que	será	a	única	alteração	significativa	ao	
traçado	actual,	permitirá	aumentar	a	velocidade	de	
100	para	140	km/h.

A	comparação	entre	as	velocidades	actualmente	
praticadas	e	as	velocidades	previstas	encontra-se	
no	quadro	do	lado.

Os	dois	desvios	activos	foram	estudados	de	for-
ma	 a	 permitirem	 o	 cruzamento	 de	 comboios	 em	
circulação,	sem	a	necessidade	de	imobilização	de	
pelo	 menos	 um	 deles,	 através	 da	 duplicação	 de	
via	 em	 dois	 pequenos	 troços.	Os	 traçados	 foram	
estudados	minimizando	 a	 interferência	 com	a	 via	
existente,	o	que	nem	sempre	foi	possível	evitar.	A	
entrevia	será	de	4,30	metros.

O	primeiro	 troço	desenvolve-se	entre	o	PK	20,700	e	
o	PK	30,438,	 isto	 é,	 dá	 continuidade	 à	 via	 dupla	 logo	
desde	a	saída	de	Meleças	até	cerca	de	500	metros	após	
o	apeadeiro	de	Pedra	Furada.	A	segunda	via	será	colo-
cada	alternadamente	à	esquerda	ou	à	direita	da	actual,	
conforme	aquele	que	seja	o	 lado	mais	conveniente	de	
acordo	com	as	edificações	existentes,	obrigando	ao	re-
posicionamento	pontual	da	via	original.

A	segunda	duplicação	de	via	materializa-se	entre	a	es-
tação	da	Malveira	situada	ao	PK	38,367	e	o	PK	44,300,	
formando	na	prática	um	troço	de	via	dupla	que	se	iniciará	
ao	aparelho	de	mudança	de	via	da	entrada	da	estação	

da	Malveira,	ao	PK	38,070,	e	a	curva	antes	da	entrada	
para	o	túnel	de	Sapataria.

Nas	estações,	o	projecto	foi	realizado	de	forma	a	mi-
nimizar	 o	 impacto	 sobre	 as	 infraestruturas	 existentes,	
pelo	que	na	generalidade	não	 se	encontram	previstas	
alterações	aos	respectivos	 layouts	nem	quaisquer	me-
lhorias	aos	parâmetros	geométricos	da	via	susceptíveis	
de	melhorar	as	velocidades	praticadas	à	sua	passagem.

A	alteração	mais	substancial	será	mesmo	a	constru-
ção	de	uma	linha	desviada	no	actual	apeadeiro	de	São	
Mamede,	que	permitirá	a	sua	reclassificação	novamente	
como	estação.	A	nova	linha	terá	um	comprimento	útil	até	
750	metros,	 segundo	 o	 objectivo	 preconizado	 no	 pla-

PK Velocidade actual Velocidade prevista
20,700	-	21,730 100 90
21,730	-	23,417 100 100
23,417	-	30,474 80-120 120
30,474	-	30,822 100 100
30,822	-	32,593 90 90
32,593	-	33,384 80-90 80
33,384	-	38,435 80-90 90
38,435	-	38,916 80-90 80
38,916	-	42,965 90-100 110
42,965	-	47,654 90-100 100
47,654	-	48,679 80-90 90
48,679	-	50,788 90 100
50,788	-	51,839 90 90
51,839	-	58,897 80-100 100
58,897	-	61,835 100-110 110
61,835	-	64,305 80-100 100
64,305	-	64,659 80-90 90
64,659	-	67,001 90-100 100
67,001	-	69,175 90-110 110
69,175	-	74,955 80-110 120
74,955	-	77,488 80-110 140
77,488	-	77,770 100 100
77,770	-	78,277 80-100 110
78,277	-	81,536 80-120 120
81,536	-	86,109 110-120 140
86,109	-	86,516 100-120 120
86,516	-	88,493 80-100 100
88,493	-	88,990 100 110
88,990	-	91,375 100-120 140
91,375	-	92,688 100-120 120
92,688	-	92,884 100 110
92,884	-	94,846 100 100
94,846	-	101,658 100-120 140
101,658	-	103,481 120 120
103,481	-	104,980 80-120 110

Velocidades actuais e velocidades previstas após a modernização na 
Linha do Oeste entre Meleças e Caldas da Raínha. Elaborado com base 
no Estudo de Impacte Ambiental Modernização da Linha do Oeste - 

Relatório Síntese e na Tabela de Velocidades Máximas da IP
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no	de	modernização	da	Linha	do	Oeste.	Apesar	desta	
intervenção	surgir	 referida	no	EIA,	estranhamente	não	
existem	quaisquer	pormenores	sobre	a	implantação	da	
mesma.	Ficamos	na	dúvida	se	essa	será	uma	interven-
ção	à	parte	ou	se	terá	sido	uma	lacuna	deste	estudo.

Em	qualquer	um	dos	casos,	essa	 intervenção,	a	par	
das	duplicações	previstas	constuirão	as	únicas	oportu-
nidades	de	cruzamento	para	comboios	de	mercadorias	
com	comprimentos	superiores	a	600	metros	no	troço	em	
estudo,	dado	que	actualmente	apenas	as	estações	de	

Torres	Vedras,	Ramalhal	 e	Caldas	 da	Raí-
nha	 possuem	 pelo	 menos	 uma	 linha	 com	
dimensões	 na	 casa	 dos	 500	metros.	A	 es-
tação	de	São	Mamede	permitirá	assim	criar	
um	cantão	teórico	de	sensivelmente	50	qui-
lómetros	até	ao	troço	de	via	dupla	da	zona	
da	Malveira,	o	que	dificilmente	constituirá	al-
gum	problema	de	maior	dada	a	inexistência	
de	qualquer	tráfego	de	mercadorias	e	dadas	
as	limitações	do	material	de	tracção	que	di-
ficilmente	 permitirão	 algum	 comboio	 atingir	
essa	dimensão.

Dada	 a	 insuficiência	 de	 gabarito	 para	 a	
concretização	da	electrificação,	será	neces-
sário	 realizar	 o	 rebaixamento	 da	 via	 férrea	
sob	duas	passagens	 superiores	 já	 existen-
tes,	 a	 primeira	 ao	PK	89,218	 e	 a	 segunda	
ao	 PK	 98,589.	 Existe	 ainda	 a	 passagem	
superior	 da	N8	 localizada	 imediatamente	a	
norte	da	estação	da	Malveira	cujo	gabarito	
não	permite	a	instalação	da	catenária	e	que,	
dada	a	proximidade	da	estação,	o	 rebaixa-
mento	de	via	se	revelaria	demasiado	onero-
so,	pelo	que	a	mesma	será	substituída	por	
outra	no	mesmo	local.

A	 via	 será	 igualmente	 rebaixada	 nos	 quatro	 túneis	
existentes	ao	 longo	do	 trajecto,	com	o	objectivo	de	os	
dotar	de	condições	para	a	instalação	de	catenária.	Exis-
te	 também	a	necessidade	de	proceder	a	 intervenções	
de	melhoria	no	seu	interior	e	nos	emboquilhamentos	dos	
mesmos,	cujas	obras	deverão	acontecer	antes	da	mo-
dernização	geral	da	Linha	do	Oeste.	As	características	
mais	 importantes	dos	 túneis,	 assim	como	as	 interven-
ções	previstas	encontram-se	sintetizadas	no	quadro	da	
página	seguinte.

Traçado da variante do Outeiro, situada entre as estações do Ramalhal e do 
Outeiro. Adaptado de Estudo de Impacte Ambiental Modernização da Linha do 

Oeste - Aditamento 1

Perfil transversal de via dupla em alinhamento em curva. Adaptado de Estudo de Impacte Ambiental Modernização da Linha 
do Oeste - Anexo VIII
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A	superestrutura	da	actual	via	entre	Meleças	e	Caldas	
da	Raínha	é	constituída	praticamente	de	forma	integral	
por	 carril	UIC	54	 em	barra	 longa	 soldada	assente	 em	
travessas	de	betão	bibloco	apoiadas	sobre	uma	camada	
de	balastro	granítico.	No	EIA	surge	erradamente	que	a	
linha	já	assenta	em	travessas	de	betão	monobloco	poli-
valentes	em	toda	a	extensão,	pelo	que	fica	a	dúvida	qual	
dos	tipos	de	travessa	será	aplicado,	sendo	certo	que	o	
carril	e	o	balastro	continuarão	a	ser	do	mesmo	tipo,	sen-
do	que	este	último	deverá	ter	uma	altura	mínima	de	0,30	
m	medidos	à	base	da	travessa	situada	sob	o	carril	da	fila	
mais	baixa.

Estações e apeadeiros
O	troço	a	 intervir	entre	Meleças	(exclusive)	e	Caldas	

da	Raínha	totaliza	actualmente	10	estações	–	Sabugo,	
Mafra,	 Malveira,	 Pero	 Negro,	 Dois	 Portos,	 Torres	 Ve-
dras,	Ramalhal,	Outeiro,	Bombarral	e	Caldas	da	Raínha	
–	a	que	se	somam	13	apeadeiros	–	Telhal,	Pedra	Fu-
rada,	Alcainça-Moinhos,	 Jerumelo,	 Sapataria,	 Zibreira,	
Feliteira,	Runa,	Camarão,	Paúl,	São	Mamede,	Dagorda-
-Peniche	e	Óbidos.

O	 apeadeiro	 da	 Pedra	 Furada	 ficará	 localizado	 na	

zona	extrema	da	primeira	duplicação	de	via,	 pelo	que	
será	 reclassificada	 como	 estação.	 O	 actual	 apeadeiro	
de	São	Mamede	será	 igualmente	reclassificado	com	a	
construção	 da	 via	 desviada	 para	 cruzamento	 de	 com-
boios.	Os	apeadeiros	de	Alcainça-Moinhos	e	Camarão	
encontram-se	 actualmente	 sem	 serviço	 comercial	 e	 a	
sua	situação	será	mantida,	pelo	que	não	estão	previstas	
quaisquer	intervenções	nos	mesmos.

O	projecto	prevê	em	geral	 o	 aproveitamento	das	 in-
fraestruturas	existentes,	sempre	que	possível	e	sempre	
que	essas	estejam	adequadas	aos	parâmetros	pretendi-
dos.	No	entanto,	estão	também	previstas	um	vasto	con-
junto	 de	 intervenções	 a	 realizar	 com	 os	 objectivos	 de	
aumentar	a	qualidade,	a	acessibilidade	e	a	segurança	
nas	estações	e	apeadeiros,	designadamente:

•	 construção	 de	 novas	 plataformas,	 quando	 ne-
cessário;

•	 uniformização	das	dimensões	das	plataformas:	
comprimento	de	150	metros;	altura	de	0,90	metros	entre	
Meleças	e	Torres	Vedras,	e	de	0,685	m	em	diante	até	às	
Caldas	da	Raínha	(o	alteamento	não	acontecerá	neces-
sariamente	a	todo	o	comprimento);	largura	mínima	de	3	
metros,	sendo	de	4	metros	sempre	que	possível;

Túnel PKin PKfin Comp. Intervenções

Sapataria 44,630 44,959 329,3	m

•	 Operações	 regulares	 de	 manutenção	 (desmatação,	 limpeza	 da	
drenagem,	 limpeza	da	alvenaria,	 tratamento	das	 juntas	da	alve-
naria);

•	 Recolocação	de	betão	projectado;
•	 Reforço	dos	hasteais	do	túnel.

Boiaca 62,272 62,431 160,5	m

•	 Operações	 regulares	 de	 manutenção	 (desmatação,	 limpeza	 da	
drenagem,	limpeza	da	alvenaria,	tratamento	das	juntas	da	alvena-
ria,	inspecção	e	reparação	de	redes	e	pregagens);

•	 Tratamento	de	fissuras	no	betão	projectado;
•	 Tratamento	de	zonas	com	infiltrações;
•	 Rebaixamento	de	via	(28	cm);
•	 Correcção	do	sistema	de	drenagem.

Cabaço 62,680 62,755 75,0	m

•	 Operações	 regulares	 de	 manutenção	 (desmatação,	 limpeza	 da	
drenagem,	 limpeza	da	alvenaria,	 tratamento	das	 juntas	da	alve-
naria,	inspecção	e	reparação	de	redes	e	pregagens,	reparação	de	
elementos	de	alvenaria);

•	 Instalação	de	drenagem	na	crista	dos	taludes;
•	 Tratamento	de	fissuras	no	betão	projectado;
•	 Tratamento	de	zonas	com	infiltrações;
•	 Rebaixamento	de	via	(22	cm);
•	 Correcção	do	sistema	de	drenagem.

Certã 63,273 63,421 150,8	m

•	 Operações	 regulares	 de	 manutenção	 (desmatação,	 limpeza	 da	
drenagem,	 limpeza	da	alvenaria,	 tratamento	das	 juntas	da	alve-
naria,	inspecção	e	reparação	de	redes	e	pregagens,	inspecção	do	
muro	ancorado	na	boca	de	saída);

•	 Instalação	de	drenagem	na	crista	dos	taludes;
•	 Tratamento	de	fissuras	no	betão	projectado;
•	 Tratamento	de	zonas	com	infiltrações;
•	 Rebaixamento	de	via	(22	cm);
•	 Correcção	do	sistema	de	drenagem.

Características gerais e intervenções previstas nos quatro túneis do troço da Linha do Oeste entre Meleças e Caldas da Raínha. 
Elaborado com base no Estudo de Impacte Ambiental Modernização da Linha do Oeste - Relatório Síntese
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•	 instalação	 de	 abrigos	 com	 protecções	 laterais	
para	os	passageiros;

•	 acessibilidades	às	plataformas	para	pessoas	de	
mobilidade	reduzida;

•	 instalação	de	faixas	de	segurança	espaçadas	a	
0,80	metros	do	limite	das	plataformas;

•	 reposicionamento	 dos	 atravessamentos	 de	 ní-
vel,	quando	necessário;

•	 instalação	de	pavimento	em	borracha	antiderra-
pante	nos	atravessamentos	de	nível;

•	 instalação	de	sinalética;

•	 instalação	de	equipamentos	para	melhoria	das	
condições	para	os	 passageiros	 (bancos	e	 papeleiras),	
equipamentos	para	melhoria	das	informações	prestadas	
(sistemas	de	informação	sonora,	relógios	e	quadros	de	
chegadas	e	partidas	apenas	nas	estações),	equipamen-

tos	ligados	à	exploração	ferroviária	(painéis	informativos	
de	horários,	máquinas	de	venda	de	bilhetes	e	validado-
res),	equipamentos	para	melhoria	da	segurança	(câma-
ras	de	vídeovigilância)	e	equipamentos	publicitários.

•	 remodelação	 dos	 quadros	 eléctricos	 e	 instala-
ção	ou	substituição	da	iluminação	das	plataformas	e	dos	
acessos.

Dada	a	existência	actualmente	de	alguns	elementos	
condicionantes	 sobretudo	 da	 instalação	 de	 catenária,	
mas	 também	 alguns	 elementos	 que	 não	 cumprem	 os	
parâmetros	exigidos,	o	projecto	contempla	um	conjun-
to	de	intervenções	mais	particulares	a	desenvolver	em	
cada	uma	das	estações	ou	apeadeiros.	Esse	tipo	de	in-
tervenções	a	realizar	além	de	todas	aquelas	que	foram	
anteriormente	referidas,	encontra-se	sintetizado	no	qua-
dro	seguinte.

Estação/apeadeiro PK actual Intervenção

Telhal 22,932 •	 Construção	das	novas	plataformas	a	sul	da	antiga	PN;
•	 Adaptação	da	antiga	PN	rodoviária	a	passagem	pedonal.

Sabugo 25,377

•	 Demolição	da	plataforma	existente	entre	as	linhas	1	e	2;
•	 Construção	de	uma	nova	plataforma	entre	as	linhas	2	e	3;
•	 Levantamento	das	linhas	4	e	5	(topos);
•	 Demolição	parcial	da	pala	da	cobertura	do	alpendre.

Pedra Furada 29,931 •	 Demolição	do	abrigo	existente.
Mafra 33,212 •	 Demolição	parcial	da	pala	da	cobertura	do	alpendre.

Alcainça-Moinhos 35,574 •	 Permanece	desactivado.
Malveira 38,367 •	 Demolição	parcial	da	pala	da	cobertura	do	alpendre.

Jerumelo 41,650
•	 Expropriação	de	dois	 anexos	 referentes	 a	 uma	habitação	e	 restabeleci-

mento	de	acessos	às	habitações;
•	 Construção	de	muro	de	contenção	a	norte	para	manter	a	estrada	existente.

Sapataria 45,797 •	 N/a
Pêro Negro 48,213 •	 Demolição	parcial	da	pala	da	cobertura	do	alpendre.
Zibreira 50,550 •	 N/a
Feliteira 52,509 •	 N/a

Dois Portos 55,018 •	 Demolição	parcial	da	pala	da	cobertura	do	alpendre.
Runa 59,310 •	 Demolição	parcial	da	pala	da	cobertura	do	alpendre.

Torres Vedras 64,157 •	 Demolição	parcial	da	pala	da	cobertura	do	alpendre.
Ramalhal 71,236 •	 Demolição	parcial	da	pala	da	cobertura	do	alpendre.
Outeiro 78,166 •	 Demolição	parcial	da	pala	da	cobertura	do	alpendre.
Camarão 82,800 •	 Permanece	desactivado.

Bombarral 87,260 •	 Demolição	parcial	da	pala	da	cobertura	do	alpendre.
Paúl 90,810 •	 N/a

São Mamede 94,367 •	 Demolição	parcial	da	pala	da	cobertura	do	alpendre.
Dagorda 97,033 •	 N/a
Óbidos 99,597 •	 Construção	de	um	muro	junto	à	plataforma	de	passageiros.

Caldas da Raínha 105,011 •	 Aproveitamento	dos	abrigos	existentes;
•	 Demolição	parcial	da	pala	da	cobertura	do	alpendre.

Intervenções previstas nos elementos condicionantes actualmente existentes nas estações e apeadeiros. Elaborado com base no 
Estudo de Impacte Ambiental Modernização da Linha do Oeste - Relatório Síntese
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Passagens de nível
O	 troço	 da	 Linha	 do	Oeste	 entre	Meleças	 e	Caldas	

da	Raínha	apresenta	actualmente	um	 total	de	50	pas-
sagens	de	nível,	das	quais	42	rodoviárias	e	8	dedicadas	
apenas	a	peões,	excluíndo	os	atravessamentos	natural-
mente	existentes	nas	estações.

O	programa	de	supressão	de	passagens	de	nível	a	ser	
implementado	há	largos	anos	na	ferrovia	nacional	pre-
tende	aumentar	a	fiabilidade	e	segurança	da	circulação	
ferroviária,	assim	como	reduzir	a	elevada	sinistralidade	
nos	atravessamentos	de	nível.	Dadas	as	limitações	or-
çamentais	e,	em	determinados	casos,	a	impossibilidade	
regulamentar	de	suprimir	todos	os	atravessamentos	de	
nível,	 o	 projecto	 de	modernização	 da	 Linha	 do	Oeste	
prevê	a	supressão	de	26	passagens	de	nível,	mantendo-
-se	 ainda	24	ao	 serviço,	 através	 da	 construção	de	15	
passagens	desniveladas	e	da	construção	de	restabele-
cimentos	que	encaminhem	o	 tráfego	para	uma	passa-
gem	alternativa.	Nas	passagens	de	nível	a	manter,	serão	
automatizadas	aquelas	onde	tal	ainda	não	se	verifica.

Os	critérios	adoptados	para	a	supressão	das	passa-

gens	de	nível	tiveram	em	conta	o	índice	de	sinistralidade	
e	a	uniformização	das	condições	de	exploração.	Assim,	
foram	suprimidas	todas	as	passagens	de	nível	situadas	
nos	troços	de	via	dupla,	onde	o	perigo	associado	à	exis-
tência	de	duas	vias	de	circulação	seria	necessariamente	
maior.

Das	oito	passagens	de	nível	exclusivamente	pedonais	
serão	mantidas	cinco,	enquanto	as	restantes	três	serão	
substituídas	por	atravessamentos	de	via	em	estações.	
No	conjunto	de	todas	as	estações	e	apeadeiros,	serão	
anulados	seis	atravessamentos	de	via.	A	única	estação	
que	será	dotada	de	uma	passagem	desnivelada	será	o	
Bombarral.

A	 lista	 de	PN	 a	manter	 e	 a	 suprimir	 encontra-se	 no	
quadro	em	baixo	e	na	página	seguinte.	De	salientar	que	
das	15	passagens	desniveladas	previstas	(excluíndo	a	
PS	 da	 estação	 do	 Bombarral),	 11	 já	 tinham	 projectos	
concretizados	anteriores	a	este	estudo	de	impacte	am-
biental	e	as	obras	deverão	acontecer	ainda	antes	do	iní-
cio	da	modernização	geral,	enquanto	para	as	restantes	
quatro	 foram	 realizados	 os	 projectos	 no	 âmbito	 deste	
estudo	de	impacte	ambiental.

PK Tipo Solução Restabelecimento Alternativa
22,890 Pedonal A	substituir PNp	22,980 -

24,991 Rodoviária A	suprimir PS	25,062 -

25,715 Rodoviária A	suprimir - PS	25,062	/	PS	26,568

26,607 Rodoviária A	suprimir PS	26,568 -

28,420 Rodoviária A	suprimir - PS	25,568

29,881 Rodoviária A	suprimir PS	29,420 -

30,906 Rodoviária A	suprimir PS	30,961 -

34,988 Rodoviária A	manter

36,277 Rodoviária A	manter

37,654 Rodoviária A	manter

38,468 Pedonal A	substituir PNp	38,425 -

38,750 Pedonal A	suprimir - PNp	38,425

PS	38,864 Rodoviária A	substituir PS	38,864 -

40,060 Rodoviária A	suprimir PI	39,818 -

40,826 Rodoviária A	suprimir PS	41,250 -

41,715 Rodoviária A	suprimir - PS	41,250

43,252 Rodoviária A	suprimir PS	43,200 -

45,134 Pedonal A	manter

45,850 Rodoviária A	manter

46,973 Rodoviária A	manter

47,958 Rodoviária A	manter

49,889 Rodoviária A	manter

50,514 Rodoviária A	manter

52,719 Rodoviária A	suprimir - PI	52,597	/	PI	53,192

54,810 Rodoviária A	suprimir PS	54,870 -

56,430 Rodoviária A	suprimir - PI	55,641

56,967 Rodoviária A	suprimir - PI	55,641	/	PS	58,331

58,939 Rodoviária A	suprimir PS	58,942 -

Opções tomadas nas passagens de nível existentes no troço Meleças - Caldas, no âmbito do projecto de modernização (parte I). 
Elaborado com base no Estudo de Impacte Ambiental Modernização da Linha do Oeste - Relatório Síntese
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Infraestruturas eléctricas
O	projecto	prevê	a	instalação	de	um	sistema	de	cate-

nária	com	feeder	2x25	kV	do	tipo	LP12	apta	a	velocida-
des	até	160	km/h.	As	características	dos	equipamentos	
serão	em	tudo	idênticos	aos	utilizados	há	largos	anos	na	
rede	ferroviária	nacional,	com	o	fio	de	contacto	instalado	
a	uma	altura	média	de	5,50	m.

Nos	 troços	 de	 via	 dupla	 serão	 instalados	 postes	 de	
ambos	os	lados	da	linha.	Nos	troços	de	via	única	está	
prevista	a	colocação	dos	postes	do	lado	direito	no	sen-
tido	 ascendente,	 excepto	 em	determinados	 locais	 não	
especificados	 cujas	 condicionantes	 o	 impeçam,	 sendo	
nesse	caso	instalados	do	lado	esquerdo.

A	 única	 subestação	 prevista,	 cujo	 projecto	 não	 está	
incluído	neste	estudo	de	impacto	ambiental,	será	cons-
truída	ao	PK	58,240,	cerca	de	um	quilómetro	antes	do	
apeadeiro	de	Runa.	A	alimentação	eléctrica	será	asse-
gurada	a	partir	de	uma	nova	linha	a	construir	pela	REN	
numa	extensão	de	1.700	metros	entre	a	subestação	da	
Carvoeira	e	a	nova	subestação	de	tracção	eléctrica.

Esta	infraestrutura	assegurará	o	abastecimento	eléc-
trico	 até	 à	 zona	 neutra	 do	 Sabugo	 a	 construir	 ao	 PK	
26,600.	Além	 de	 um	 posto	 autotransformador	 situado	
nesse	local,	somar-se-ão	outros	cinco	ao	longo	dos	87	
quilómetros	 de	 linha	 a	 intervencionar.	 Até	 essa	 zona	
neutra,	o	abastecimento	será	naturalmente	assegurado	
pela	subestação	da	Amadora,	tal	como	acontece	já	ac-

tualmente	no	troço	electrificado	até	Meleças.

No	extremo	oposto,	a	catenária	está	prevista	apenas	
até	ao	 limite	norte	da	estação	das	Caldas	da	Raínha.	
No	pequeno	 troço	de	via	até	ao	PK	107,740	que	será	
intervencionado	ao	nível	da	via,	ainda	não	será	instalada	
catenária.

O	ramal	Ramalhal-Valouro	também	será	electrificado.

Fases de obra
Está	previsto	que	as	obras	consagradas	neste	estu-

do	de	impacto	ambiental	tenham	uma	duração	total	de	
18	meses,	com	uma	distribuição	de	acordo	com	a	figura	
apresentada	na	página	seguinte.

Recorde-se	 que	 parte	 das	 intervenções	 não	 estão	
incluídas	 neste	 estudo.	As	 obras	 de	 remodelação	 dos	
túneis	e	da	construção	de	parte	das	passagens	superio-
res	e	respectivos	restabelecimentos	deverão	acontecer	
ainda	antes	do	início	da	modernização	e	electrificação.

A	construção	da	subestação	e	dos	postos	autotrans-
formadores	terá	que	ser	realizada	de	forma	coordenada	
com	a	instalação	de	catenária.	A	instalação	da	sinaliza-
ção	electrónica,	do	sistema	de	protecção	automática	de	
comboios	e	do	sistema	de	telecomunicações	solo-com-
boio	 terá	 de	 acontecer	 depois	 de	 realizadas	 as	 inter-
venções	na	via,	pelo	que	só	será	realizada	também	de	
forma	 coordenada	 com	as	mesmas	 ou	 eventualmente	
apenas	acontecerão	posteriormente.

PK Tipo Solução Restabelecimento Alternativa
60,611 Rodoviária A	manter

61,844 Rodoviária A	manter

66,116 Rodoviária A	manter

68,141 Pedonal A	manter

69,446 Rodoviária A	manter

70,524 Rodoviária A	manter

72,172 Rodoviária A	suprimir - PS	73,560

73,615 Rodoviária A	suprimir PS	73,560 -

77,824 Rodoviária A	suprimir PI	77,954 -

79,680 Rodoviária A	suprimir PI	79,340 -

81,985 Rodoviária A	manter

82,878 Rodoviária A	manter

85,542 Pedonal A	manter

86,018 Rodoviária A	suprimir - PS	85,643

86,496 Rodoviária A	suprimir - PS	86,793

87,264 Estação	Bombarral A	suprimir PSp	87,340 -

90,851 Rodoviária A	manter

94,124 Rodoviária A	manter

99,723 Rodoviária A	suprimir PS	99,730 -

99,832 Rodoviária A	suprimir - PS	99,730

106,201 Rodoviária A	manter

107,504 Rodoviária A	manter

Opções tomadas nas passagens de nível existentes no troço Meleças - Caldas, no âmbito do projecto de modernização (parte II). 
Elaborado com base no Estudo de Impacte Ambiental Modernização da Linha do Oeste - Relatório Síntese

electrificado.Fases
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Conclusões
O	 investimento	avaliado	em	106,8	milhões	de	euros	

neste	estudo,	a	que	se	somam	os	valores	a	investir	nas	
intervenções	 complementares	 no	 âmbito	 do	 projecto	
global	de	modernização	da	Linha	do	Oeste	pretende	au-
mentar	a	competitivade	regional	desta	linha,	melhoran-
do	a	mobilidade	de	pessoas	e	bens	através	do	aumento	
da	qualidade	em	matéria	de	serviço	prestado,	da	redu-
ção	dos	tempos	de	trajecto	e	do	aumento	da	segurança.

Nesta	altura,	as	obras	consagradas	no	plano	de	mo-
dernização	 do	 troço	Meleças	 –	Caldas	 da	Raínha	 de-
veriam	estar	já	em	curso.	A	apresentação	do	programa	
Ferrovia	 2020	 apontava	 para	 esse	 período	 a	 decorrer	
entre	o	último	trimestre	de	2017	e	o	segundo	trimestre	
de	2020,	portanto,	muito	longe	da	realidade.	O	período	
de	consulta	pública	do	estudo	de	impacte	ambiental	ter-
mina	apenas	no	final	do	mês	de	Março.	Os	concursos	
para	a	obra	geral	de	modernização	apenas	poderão	ser	
lançados	após	ser	dado	o	respectivo	aval	favorável	da	
componente	ambiental.

Numa	altura	em	que	nem	sequer	 foram	 lançados	os	
concursos	para	as	obras	complementares	a	realizar	an-
tes	do	 início	do	plano	geral	de	modernização,	e	 tendo	
em	consideração	que	o	período	entre	o	lançamento	do	
concursos	público	e	o	início	das	obras	no	terreno	nunca	
deverá	ser	interior	a	um	ano,	a	perspectiva	mais	optimis-
ta	para	a	conclusão	das	obras	entre	Meleças	e	Caldas	
da	Raínha	apontará	para	o	final	do	ano	2020,	ou	seja,	
a	apenas	um	ano	da	data	 limite	para	a	conclusão	das	
obras	associadas	a	financiamento	no	âmbito	do	actual	
quadro	 comunitário	 de	 apoio.	 Isto	 é	 o	mesmo	 que	 di-
zer	que,	ainda	que	o	poder	governativo	não	o	admita	de	
forma	alguma,	a	 concretização	desta	 intervenção	está	
seriamente	ameaçada,	 até	porque	as	obras	 terão	que	
se	iniciar	obrigatoriamente	até	ao	final	do	ano	de	2019.

Relativamente	 à	modernização	 e	 respectiva	 electrifi-
cação	do	troço	entre	as	Caldas	da	Raínha	e	o	Louriçal,	
que	se	viu	excluído	do	programa	Ferrovia	2020,	conti-
nua	prevista	a	médio-prazo,	é	de	prever	que	seja	incluí-

da	no	próximo	quadro	comunitário	de	apoio	que	se	inicia	
em	2020.

No	entanto,	é	importante	referir	que	este	plano	de	mo-
dernização	da	Linha	do	Oeste	sofre	no	seu	geral	de	gra-
víssimas	lacunas	a	todos	os	níveis,	algumas	das	quais	
tão	profundas	e	desligadas	da	 realidade	que	parecem	
apenas	 enquadrar-se	 numa	 lógica	 de	 manifesta	 falta	
das	competências	técnicas	necessárias	para	a	concreti-
zação	de	uma	tarefa	desta	importância,	onde	se	incluem	
os	órgãos	dos	respectivos	governos	envolvidos.

Como	o	próprio	estudo	de	impacte	ambiental	refere,	a	
lógica	subjacente	imposta	pelo	promotor	do	estudo,	isto	
é,	pela	Infraestruturas	de	Portugal,	foi	o	aproveitamento,	
sempre	que	possível,	da	 infraestrutura	existente,	mini-
mizando	todos	os	impactos	sobre	uma	área	que	dizem	
“fortemente	 condicionada	 pela	 fixação	 da	 população”.	
Posto	isto,	o	estudo	de	impacte	ambiental	não	ponderou	
reais	alternativas	que	não	a	manutenção	da	 linha	nas	
mesmas	condições	em	que	existe	actualmente.

O	 estudo	 de	 procura	 realizado	 pela	 Infraestruturas	
de	Portugal,	sobre	o	qual	foi	delineado	todo	o	plano	de	
modernização,	configura	um	autêntico	atentado	ao	bom	
senso	sobre	as	regras	de	economia	mais	básicas	e	so-
bre	toda	a	realidade	da	restante	rede	ferroviária	nacio-
nal,	parecendo	completamente	desligado	daquilo	que	é	
a	operação	ferroviária.	Entretanto,	a	CP	admitiu	mesmo	
ao	jornal	público	que	não	foi	contactada	pela	Infraestru-
turas	de	Portugal	no	âmbito	deste	estudo,	corroborando	
esta	ideia,	apesar	da	mesma	empresa	figurar	na	lista	de	
empresas	consultadas.

Veja-se:	o	estudo	de	procura	 foi	 realizado	 tendo	por	
base	uma	oferta	comercial	com	um	número	de	comboios	
que	apenas	encontra	semelhante	em	serviços	suburba-
nos,	como	é	exemplo	o	que	se	encontra	implementado	
para	os	comboios	urbanos	entre	Lisboa	Santa	Apolónia	
e	Azambuza	–	25	comboios	dia/sentido	neste	caso	con-
tra	24	estudados	para	o	troço	Lisboa	–	Caldas	da	Raí-
nha	–	ou	seja,	dois	comboios/hora	em	períodos	de	ponta	
e	um	comboio/hora	nos	restantes	períodos.	É	de	realçar	

Duração prevista das obras contempladas no estudo de modernização da Linha do Oeste entre Meleças e Caldas da Raínha. Adaptado 
de Estudo de Impacte Ambiental Modernização da Linha do Oeste - Resumo Não Técnico
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que	o	serviço	no	Oeste	pressupõe	duas	famílias	diferen-
tes,	não	existindo	assim	uma	cadência	exacta	entre	a	
passagem	de	cada	uma	das	famílias	numa	determinada	
estação.		

Esse	 nível	 de	 oferta	 representa	 sensivelmente	 uma	
triplicação	do	número	de	 comboios	actual	 se	 conside-
rarmos	apenas	o	eixo	Lisboa	–	Caldas	da	Raínha.	Se	
considerarmos	 toda	 a	 Linha	 do	Oeste	 conforme	 a	 In-
fraestruturas	de	Portugal	estudou,	a	proposta	duplica	a	
oferta	actual.	As	regras	mais	elementares	de	economia	
ditam	que	uma	duplicação	da	oferta,	isto	é,	uma	duplica-
ção	de	custos	variáveis	associada	à	realização	desses	
comboios	deve	representar	no	mínimo	uma	duplicação	
da	procura	para	que	essa	duplicação	da	oferta	tenha	re-
almente	efeitos	directos	 justificáveis	do	ponto	de	 vista	
económico.	 Isto,	 tendo	 em	 conta	 que	 a	 frequência	 do	
serviço	já	está	bem	acima	daquilo	que	é	minimamente	
aceitável	no	âmbito	da	simples	manutenção	de	um	ser-
viço	público.

Ora,	a	Infraestruturas	de	Portugal	surpreende	e	afirma	
de	 forma	completamente	acrítica	na	sua	apresentação	
deste	estudo	de	procura,	que	esta	duplicação	de	oferta	
se	traduzirá	num	aumento	de...	apenas	21,4%	da	procu-
ra	relativamente	à	manutenção	da	linha	nas	condições	
actuais	até	ao	ano	2051!

Atente-se	 nos	 números	 absolutos	 que	 são	 apresen-
tados:	as	expectativas	de	tráfego	apontam	para	um	au-
mento	de	1.217	passageiros	em	média	por	dia	na	actua-

lidade	para	um	máximo	de	1.911	no	ano	2051	(admitindo	
o	cenário	2,	isto	é,	com	a	concretização	da	moderniza-
ção	 entre	 Caldas	 da	 Raínha	 e	 Louriçal,	 não	 obstante	
este	 cenário	em	nada	 representar	qualquer	acréscimo	
significativo	 relativamente	 ao	 cenário	 1	 –	 o	 que	 ainda	
torna	o	caso	mais	chocante).	Esses	1.911	passageiros,	
distribuídos	 pela	 oferta	 desse	 cenário	 que	 totaliza	 24	
comboios	por	sentido	(16	comboios	Lisboa	–	Caldas	da	
Raínha	 e	 8	 comboios	 Lisboa	 –	Coimbra),	 ou	 seja,	 48	
comboios	no	total,	dariam	uma	média	medíocre	de...	40	
passageiros	por	comboio.	

Com	estes	números,	num	serviço	na	Linha	do	Oeste	
digno	apenas	de	zonas	suburbanas,	seriam	transporta-
dos	cerca	de	700	mil	passageiros	anuais	e	apenas	no	
ano	2051.	Para	avaliar	a	total	falta	de	pertinência	desta	
relação,	compare-se	este	valor	com	o	número	de	pas-
sageiros	 transportados	 em	 alguns	 eixos	 existentes	 no	
país,	segundo	os	valores	estimados	pela	CP	referentes	
ao	ano	de	2010	e	apresentados	no	Plano	de	Actividades	
e	Orçamento	de	2011:

•	 Lisboa-Tomar	–	o	eixo	Regional	mais	importante	
do	país	transportava	2,56	milhões	de	passageiros	com	
uma	oferta	de	22	comboios	por	sentido,	 sendo	de	sa-
lientar	 que	nos	pares	origem-destino	Lisboa-Santarém	
e	 Lisboa-Entroncamento,	 estes	 comboios	 regionais	 já	
competem	com	a	larga	oferta	de	comboios	Intercidades;

•	 Coimbra-Figueira	da	Foz	–	este	serviço	urbano	
realizado	 pela	CP	Regional	 transportava	 1,19	milhões	

Regional nº 4419 Santa Apolónia - Tomar, à passagem na zona de Virtudes no dia 7 de Junho de 2017. Este eixo Regional 
transporta cerca de 2,5 milhões de passageiros por ano, distribuídos por 22 comboios por dia em cada sentido. Na Linha 

do Oeste, a promessa é de que 24 comboios por dia transportem 700 mil passageiros... no ano 2051! © Valério Santos



18

coMboio correio

de	passageiros	em	17	comboios	por	sentido;

•	 Linha	do	Vouga	–	apesar	de	servida	por	com-
boios	regionais,	esta	linha	dedica-se	essencialmente	ao	
tráfego	 suburbano,	 tendo	 transportado	 600	mil	 passa-
geiros	em	2010;	a	zona	com	maior	oferta	entre	Águeda	
e	Aveiro	tem	apenas	11	comboios	por	sentido.

Os	700	mil	passageiros	por	ano	almejados	para	a	Li-
nha	do	Oeste	representam	um	número	idêntico	ao	nú-
mero	de	passageiros	transportados	em	2010	por	alguns	
comboios	rápidos	como	o	serviço	Alfa	Pendular	Lisboa	–	
Braga,	isto	excluíndo	os	passageiros	transportados	nos	
comboios	Alfa	Pendular	Lisboa	–	Porto	e	Faro	–	Porto...	
e,	pasme-se,	representam	o	mesmo	número	de	passa-
geiros	 transportados	 no	 serviço	Regional	 da	 Linha	 do	
Oeste	no	ano	de	2010.	Ou	seja,	a	promessa	deste	plano	
de	modernização	 para	 justificar	 um	 investimento	 avul-
tado	é	apenas	e	só	a	mera	recuperação	dos	passagei-
ros	perdidos	nos	últimos	anos,	durante	os	próximos	30	
anos,	e	com	um	nível	de	serviço	muito	acima	do	que	é	
razoável	do	ponto	de	vista	económico.

A	 apresentação	 do	 estudo	 de	 procura	 sugere	muito	
mais	lacunas	ainda	relativas	à	componente	do	transpor-
te	 de	 passageiros	 que	 praticamente	 nem	 vale	 a	 pena	
enumerar.	Os	tempos	de	trajecto	previstos	para	o	futuro	
serviço,	50	minutos	Lisboa-Torres	Vedras	e	90	minutos	
Lisboa-Caldas	 da	Raínha,	 são	 bastante	 inferiores	 aos	
actualmente	oferecidos	pelo	serviço	ferroviário	–	respec-
tivamente	na	ordem	de	75	e	de	135	minutos	–	mas	são	

em	qualquer	um	dos	casos	inferiores	aos	tempos	ofere-
cidos	pelo	transporte	rodoviário,	respectivamente	de	45	
e	de	70	minutos,	destruíndo	por	completo	a	pertinência	
de	um	investimento	que	custará	mais	de	100	milhões	de	
euros.

Não	 podemos	 evidentemente	 ignorar	 que	 a	 fatia	 de	
leão	desta	redução	do	tempo	do	transporte	ferroviário	é	
conseguida	à	custa	da	redução	do	regime	de	paragens	
e	não	como	um	resultado	directo	do	investimento	previs-
to.	O	aumento	das	velocidades	praticadas	será	pouco	
mais	do	que	marginal	e	o	restante	ganho	acontece	por	
força	do	melhor	desempenho	do	material	eléctrico	relati-
vamente	ao	material	com	tracção	diesel.

Relativamente	 à	 componente	 do	 transporte	 de	mer-
cadorias	 evidenciada	 na	 apresentação	 do	 estudo	 de	
procura,	o	cenário	ainda	consegue	ser	mais	deprimen-
te.	Desde	logo	o	facto	da	Infraestruturas	de	Portugal	ter	
pura	 e	 simplesmente	 quantificado	 o	 número	 de	 com-
boios	 realizados	por	cada	um	dos	pólos	geradores	ou	
receptores	de	 tráfego	existentes	ao	 longo	da	Linha	do	
Oeste,	independentemente	da	quantidade	de	mercado-
ria	que	cada	um	possa	transportar,	quebrando	quaisquer	
regras	lógicas	e	de	bom	senso.

À	semelhança	do	transporte	de	passageiros,	não	sur-
gem	identificados	os	problemas	que	afectam	o	transpor-
te	ferroviário	de	mercadorias,	nem	sequer	quaisquer	ex-
pectativas	que	possam	surgir	com	o	ambicionado	plano	
de	modernização.	Bem	pelo	contrário,	o	próprio	estudo	

Regional Caldas da Raínha - Figueira da Foz à passagem na zona de Cela no dia 26 de Agosto de 2012. Este é o exemplo 
perfeito de dois pesos e duas medidas entre o investimento na ferrovia e o investimento na rodovia. Enquanto o início da 

construção da A8 já dista há mais de 20 anos, o investimento na ferrovia ainda nem sequer chegou... e quando chegar, 
apenas promete um paupérrimo aproveitamento do traçado histórico © José Sousa
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admite	que	o	tráfego	se	manterá	praticamente	o	mesmo,	
deitando	por	terra	um	dos	pressupostos	mais	importan-
tes	por	detrás	do	programa	Ferrovia	2020,	que	é	o	au-
mento	da	competitividade	do	transporte	de	mercadorias.

Quando	este	 estudo	 de	 procura	 que	 serviu	 de	 base	
ao	plano	de	modernização	falha,	evidentemente	todo	o	
restante	 projecto	 perde	 toda	 e	 qualquer	 pertinência.	A	
simples	renovação	de	superestrutura	de	via,	representa	
um	acréscimo	qualitativo	praticamente	nulo	relativamen-
te	à	actual	situação.	As	correcções	de	traçado	permitem	
apenas	ganhos	marginais	de	velocidade	quase	despre-
záveis	a	 todos	os	níveis.	As	duplicações	de	 via	 serão	
uma	perfeita	inutilidade	a	todos	os	níveis,	dada	a	inexis-
tência	de	tráfego	que	o	justifique	–	a	menos,	claro,	que	o	
poder	político	mais	uma	vez	obrigue	a	CP	a	prestar	um	
serviço	absolutamente	acima	do	justificável,	para	o	qual	
a	 empresa	 nem	 sequer	 possui	 material	 circulante	 em	
quantidade	suficiente.	A	enorme	linha	desviada	em	São	
Mamede,	apesar	do	seu	custo	certamente	pouco	mais	
do	 que	 desprezável	 no	 contexto	 global,	 serão	 apenas	
mais	alguns	metros	de	carril	com	perspectivas	de	vir	a	
ter	pouca	utilidade.

As	restantes	intervenções	como	a	instalação	de	cate-
nária,	sinalização	electrónica,	supressão	de	passagens	
de	nível	e	a	melhoria	das	estações	e	apeadeiros	podem	
ser	justificáveis,	mas	são	obviamente	intervenções	que	
por	 si	 só	não	 resolvem	qualquer	problema	da	 falta	de	
atractividade	do	transporte	ferroviário	no	eixo	Oeste.

A	concretizar-se,	este	projecto	de	modernização	da	Li-
nha	do	Oeste	será	mais	uma	oportunidade	perdida	para	
as	próximas	décadas	de	elevar	o	transporte	ferroviário	
a	outro	patamar	na	zona	Oeste,	da	mesma	forma	que	já	
aconteceu	na	renovação	da	Linha	da	Beira	Baixa	e	que	
se	prepara	para	acontecer	também	na	Linha	do	Minho.

O	facto	de	não	haver	qualquer	referência	à	concretiza-
ção	da	ligação	Sacavém	–	Loures	–	Malveira,	um	projec-
to	tido	como	essencial	de	longa	data	para	resolver	quer	
o	problema	da	falta	de	uma	ligação	ferroviária	pesada	da	
zona	densamente	povoada	de	Loures,	quer	o	problema	
da	falta	de	atractividade	global	da	Linha	do	Oeste,	mos-
tra	que	as	prioridades	estão	longe	de	ser	a	real	melhoria	
da	competitividade	do	transporte	ferroviário.

É	inaceitável	que	se	assuma	que	a	intervenção	da	fer-
rovia	não	possa	ir	além	do	mero	aproveitamento	daqui-
lo	que	já	existe,	quando	nesta	mesma	região	tida	como	
“fortemente	 condicionada	 pela	 fixação	 da	 população”,	
foi	construído	um	segundo	eixo	em	autoestrada	que	vai	
desde	Lisboa	até	ao	Porto	nas	últimas	décadas.	

A	ferrovia	precisa	urgentemente	de	investimento,	mas	
de	 investimento	que	melhore	a	sua	competitividade,	e	
não	de	meras	operações	plásticas	sobre	as	infrestrutu-
ras	 construídas	entre	o	 século	XIX	e	as	primeiras	dé-
cadas	do	século	XX,	completamente	desadequadas	da	
realidade	exigível	ao	 transporte	 ferroviário	no	contexto	
europeu	do	século	XXI.

Comboio Regional nº 5672 Covilhã - Castelo Branco à passagem na zona de Alcaria no dia 11 de Fevereiro de 2017. A 
renovação da Linha da Beira Baixa é o exemplo mais perfeito nos últimos anos de uma renovação mais à base da estética 

do que na real melhoria da competitividade do transporte ferroviário © Valério Santos
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No dia 25 de Fevereiro, o vagão U 945 2 006 
viajou de Elvas para o Entroncamento com 
o objectivo de integrar o espólio do Museu 

Nacional Ferroviario.

Trata-se de um antigo vagão socorro que realizou 
serviço na zona do Entroncamento e que, no seu in-
terior, possui ainda um conjunto de equipamentos 
originais usados à época. Encontra-se em geral em 
bom estado de conservação, dado que se encontra-
va perfeitamente resguardo das intempéries.

O transporte foi assegurado pela Medway, tendo 

a locomotiva 1463 viajado para Elvas durante a ma-
nhã, acompanhada de um vagão His.

Depois da saída do Foguete e deste vagão, no 
interior do mesmo edifício em Elvas encontram-se 
ainda três veículos - um furgão “laranja” 93-29 543, 
um furgão 11-17 873 1929 e uma carruagem salão 
Désouches David & Cie - cujo futuro é incerto, numa 
altura em que a estação está prestes a entrar em 
obras.

Segue-se uma pequena reportagem fotográfica 
desta interessante viagem!

coMboio correio

O vagão tinha sido retirado do 
interior do edifício cerca de 
dois dias antes, encontrando-
se já imobilizado na linha 2 da 
estação de Elvas. Nesta altura 
decorriam os preparativos para 
a marcha, podendo-se ver a 
mangueira para passagem do 
freio a ar comprimido entre a 
1463 e o vagão His. À época, 
a frenagem a vácuo ainda era 
a tecnologia transversal a 
praticamente todo o material 
ferroviário no nosso país, 
não sendo este vagão uma 
excepção.

A meteorologia reservou um dia 
soalheiro para este domingo, o 

que só ajudou a dar brilho ao 
acontecimento. A 1463 partiu 

do Entroncamento pelas 8h20, 
seguindo ininterruptamente pela 

Beira Baixa e posteriormente 
pela Linha do Leste. Em Santa 
Eulália, local desta fotografia, 

passou pelas 10h08. 

antigo Vagão socorro Viajou para o 
entroncaMento

Ricardo Quinas



Decorridas as manobras e com 
a tripulação reabastecida do 

almoço, a 1463 partiu de Elvas 
pelas 13h03, pouco após a 

chegada da Allan 0362 com o 
Regional 5501 para Badajoz. 
Apesar do bom estado geral 
do vagão, a sua velocidade 
máxima original era de uns 

escassos 60 km/h. Após vários 
anos imobilizado, as precauções 
naturalmente obrigaram a limitar 

a marcha a apenas 40 km/h e 
com diversas paragens técnicas 

ao longo do trajecto a fim de 
aferir o bom desempenho dos 

órgãos de rolamento.

Uma marcha tão lenta e as 
estradas do Alentejo com 
bons traçados permitem 
com facilidade tirar diversas 
fotografias ao longo do trajecto. 
Nesta passagem de nível de 
Assumar passou já pelas 14h08. 
Como curiosidade, a última 
revisão deste veículo aconteceu 
num dos períodos históricos 
mais conturbados da história 
contemporânea portuguesa, 
datando de 17 de Setembro de 
1975.

Mais adiante, pelas 15h31 a 
marcha preparava-se para 

entrar na estação da Torre das 
Vargens, onde cumpriria mais 

uma curta paragem técnica 
para inspecção. Além do 

valor histórico deste vagão, 
trata-se sem qualquer dúvida 

de um exemplar bonito e 
vistoso de uma época passada 

dos caminhos de ferro, que 
acrescentará valor ao Museu 

Nacional Ferroviário.

coMboio correio
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O mês de Fevereiro ficou marcado por uma sucessão de três descarrilamentos relevantes que acon-
teceram na rede ferroviária nacional num espaço de tempo inferior a três semanas. Em qualquer 
um dos casos estiveram envolvidos comboios de mercadorias, sendo possível encontrar algumas 

relações em comum entre estas ocorrências e outros descarrilamentos que têm acontecido nos últimos 
anos. Por ordem cronológica, as ocorrências foram as seguintes:

• no domingo dia 4 de Fevereiro, descarrilaram três vagões His que seguiam à cauda de um comboio 
Gaia – Godim, à passagem pela estação de Marco de Canaveses;

• na terça-feira dia 20 de Fevereiro, descarrilou um vagão Laagrss que seguia integrado na composi-
ção de um comboio Vilar Formoso – Alfarelos, na zona de Mangualde;

• na quinta-feira dia 22 de Fevereiro, descarrilou um vagão Uacs da Cimpor que seguia integrado na 
composição de um comboio Leandro-Cimpor – Souselas, na zona de Souselas.

Após o fecho dos conteúdos desta edição, aconteceu ainda o descarrilamento do comboio Intercidades 
nº 510 no dia 4 de Março, na Linha da Beira Alta, mais concretamente na zona do Coval, situado entre Santa 
Comba Dão e Mortágua. Na origem do acidente esteve um deslizamento de terras, que provocou o descar-
rilamento da locomotiva 5615 e de duas das quatro carruagens, tendo a locomotiva ficado imobilizada no 
interior do túnel do Coval.

Os detalhes dessa ocorrência que não provocou quaisquer vítimas serão detalhados na próxima edi-
ção. Felizmente, as restantes três ocorrências já referidas também não provocaram vítimas mas colocam 
novamente em cheque os patamares de segurança actuais do transporte ferroviário em Portugal. Para os 
eventuais leitores a quem o assunto tenha passado despercebido, aconselhamos a leitura do artigo que 
publicámos na edição nº 88 de Dezembro de 2017 sobre este assunto.

descarriLaMentos VoLtaM a 
assoMbrar a ferroVia nacionaL

Descarrilamento de três 
vagões His em Marco de 
Canaveses
O	comboio	regular	de	transporte	de	cimento	nº	51321	

cumpria	o	habitual	 trajecto	dominical	entre	Gaia	e	Go-
dim.	A	cargo	da	locomotiva	5034	“Adriana”	da	Medway,	
encontrava-se	uma	composição	 carregada	de	 cimento	
com	origem	em	Souselas	e	destinada	ao	abastecimento	
do	entreposto	da	Cimpor	na	Régua.	A	mercadoria	divi-
dia-se	entre	oito	vagões	Uacs	da	Transfesa,	série	930	5,	
abastecidos	de	cimento	a	granel,	e	oito	vagões	His	série	
210	1	da	Medway,	com	paletes	de	cimento	ensacado.

Este	comboio	deveria	passar	de	forma	rotineira	na	es-
tação	de	Marco	de	Canaveses	pela	 linha	2,	sem	efec-
tuar	paragem.	Mas	o	dia	4	de	Fevereiro	foi	tudo	menos	
rotineiro,	quando	os	 três	vagões	His	que	circulavam	à	
cauda	descarrilaram	pouco	antes	do	início	da	plataforma	
situada	entre	as	linhas	2	e	3.

O	 descarrilamento	 provocou	 um	 cenário	 aparatoso.	
Dos	três	vagões	descarrilados	na	cauda	da	composição,	
os	dois	primeiros	seguiram	engatados	até	à	 imobiliza-

ção	do	comboio,	mas	o	último	vagão	terá	embatido	com	
violência	na	plataforma	e	 separou-se	por	 completo	da	
composição,	ficando	tombado	sobre	as	linhas	3	e	4.

No	meio	deste	cenário,	a	via	principal	ficou	completa-
mente	destruída,	assim	como	parte	da	plataforma.	Um	
carril	 terá	 sido	 projectado	 com	 violência	 e	 ficou	 atra-
vessado	sobre	as	duas	plataformas	da	estação.	Foram	
igualmente	projectadas	pedras	de	balastro	que	provoca-
ram	alguns	danos	materiais	e	grande	parte	dos	sacos	de	
cimento	dos	3	vagões	caíram	para	a	linha.	O	contrapeso	
do	aparelho	de	mudança	de	via	que	dá	acesso	da	linha	
2,	a	linha	onde	seguia	o	comboio,	para	as	linhas	3	e	4,	
ficou	danificado,	não	se	sabendo	obviamente	se	foi	cau-
sa	ou	se	foi	consequência	do	acidente.

Os	meios	de	socorro	afectos	a	Contumil	foram	mobi-
lizados	para	o	local.	Do	Entroncamento	seguiu	apenas	
a	grua	ferroviária	com	o	objectivo	de	auxiliar	ao	carrila-
mento	dos	veículos	descarrilados.	Os	dois	vagões	His	
menos	afectados	foram	entretanto	recolocados	nos	car-
ris,	enquanto	o	terceiro	vagão	permaneceu,	pelo	menos	
durante	algumas	semanas,	no	local.

A	circulação	foi	resposta	apenas	cerca	de	três	horas	
depois	através	da	linha	1,	a	linha	desviada	mais	encos-
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tada	ao	edifício	de	passageiros.	No	entanto,	a	operação	
ferroviária	continuou	afectada,	sendo	impossível	realizar	
cruzamentos	na	estação	sem	operações	adicionais	de	
manobra.

Apesar	 de	não	 se	 conhecerem	as	 circunstâncias	 do	
acidente,	este	é	o	segundo	descarrilamento	a	acontecer	
no	 troço	Caíde	–	Marco	de	Canaveses,	actualmente	o	
mais	degradado	da	Linha	do	Douro,	onde,	 recorde-se,	
descarrilou	também	um	Camelo	a	entrar	na	estação	da	
Livração	no	dia	15	de	Janeiro	de	2017.	A	Infraestruturas	
de	Portugal	tem	prevista	uma	intervenção	de	renovação	
de	via	a	realizar	em	breve,	no	mesmo	período	em	que	
o	 troço	 deverá	 permanecer	 encerrado	 para	 o	 rebaixa-
mento	de	via	nos	túneis	que	possibilite	a	instalação	de	
catenária.

Descarrilamento de um 
vagão Laagrss em Man-
gualde
No	dia	20	de	Fevereiro,	a	circulação	na	Linha	da	Beira	

Alta	 ficou	 interrompida	 perto	 das	 17h20	 horas	 após	 o	
descarrilamento	de	um	vagão	Laagrss	série	437	8	entre	
Moimenta	e	Mangualde,	na	zona	próxima	à	inserção	do	
ramal	da	SIAF.

O	vagão	seguia	 integrado	num	conjunto	de	veículos	
idênticos	 carregados	 com	 caixas	 móveis	 oriundas	 de	
Constantí,	na	zona	de	Barcelona,	em	Espanha.	Em	Por-
tugal	formavam	a	composição	do	comboio	internacional	
da	Medway	nº	42800/1	entre	Vilar	Formoso	e	Alfarelos,	
com	tracção	assegurada	por	uma	locomotiva	4700.

Dada	a	dificuldade	normal	em	detectar	um	descarrila-
mento	deste	tipo,	o	vagão	provocou	danos	materiais	nos	
cerca	de	três	quilómetros	de	via	que	o	comboio	percor-
reu	até	à	sua	imobilização	sensivelmente	ao	PK	x.	

Não	são	conhecidos	por	enquanto	quaisquer	causas	
prováveis	para	o	acidente,	sendo	que	este	foi	o	quarto	
descarrilamento	de	vagões	Laagrss	na	Beira	Alta	desde	
2014.	Desde	o	mesmo	ano	que	esta	série	de	veículos	de	
fabrico	espanhol,	que	circulam	em	Portugal	detidos	por	
pelo	menos	três	empresas	–	Comsa,	Renfe	e	Transfesa	
–	é	obrigada	a	cumprir	uma	limitação	de	velocidade	ex-
traordinária	na	Linha	da	Beira	Alta	de	20	km/h	abaixo	da	
velocidade	máxima	determinada	no	local	até	ao	mínimo	
de	10	km/h	e	até	ao	máximo	de	80	km/h.

Até	 à	 reposição	 da	 circulação	 pelas	 5h30	 da	 ma-
drugada	do	dia	seguinte,	a	circulação	 realizou-se	com	
transbordo	rodoviário	entre	as	estações	de	Nelas	e	Man-
gualde,	no	caso	dos	comboios	Regionais,	e	entre	Santa	
Comba	Dão	e	Mangualde,	no	caso	dos	serviços	Interci-
dades.

Descarrilamento de um 
vagão Uacs em Souselas
A	relação	entre	a	Linha	do	Norte	e	os	vagões	Uacs	de	

transporte	de	cimento	sofreu	mais	um	sobressalto	no	dia	
22	de	Fevereiro.

Desta	 vez,	 saiu	 dos	 carris	 o	 bogie	 da	 frente	 de	 um	
veículo	da	série	930	5,	detido	pela	Cimpor,	enquanto	se-
guia	na	terceira	posição	de	uma	composição	bloco	ex-
clusiva	deste	tipo	de	vagões	que	integravam	o	comboio	
de	cimento	nº	64130	da	Medway,	circulando	vazio	neste	
sentido.

O	acidente	aconteceu	na	casa	das	11	horas,	quando	
a	 tripulação	da	 locomotiva	5600	 tinha	 já	bem	em	vista	
todo	o	complexo	da	cimenteira	da	Cimpor	de	Souselas,	
cumprindo	a	descida	final	para	o	seu	destino	na	zona	do	
PK	227,4,	apenas	a	cerca	de	2.400	metros	da	estação.

Nesse	local,	o	comboio	cumpria	uma	limitação	de	ve-
locidade	 imposta	pelas	obras	na	via	em	que	circulava,	
em	 obras	 de	 renovação,	 e	 que	 se	 apresentava	 ainda	
parcialmente	 desguarnecida	 de	 balastro.	 A	 tripulação	
apercebeu-se	 de	 imediato	 da	 ocorrência,	 limitando	 os	
danos	a	escassos	metros	de	via.

A	circulação	foi	de	imediato	cortada	entre	a	Pampilho-
sa	e	Souselas.	O	vagão	não	 invadiu	o	gabarito	da	via	
ascendente,	pelo	que	a	circulação	nessa	via	foi	retoma-
da	logo	pelas	12h50,	cumprindo-se	de	forma	alternada.

Os	trabalhos	de	carrilamento	e	de	reparação	da	via	fo-
ram	realizados	durante	o	período	nocturno,	o	que	permi-
tiu	restabelecer	a	circulação	na	via	ascendente	ao	início	
da	manhã	do	dia	seguinte.

Entre	outras	ocorrências	temporalmente	mais	distan-
tes,	recorde-se	que	no	dia	2	de	Novembro	de	2015	ocor-
reu	um	descarrilamento	muito	semelhante	de	um	vagão	
Uacs	da	Cimpor	na	zona	de	Miramar,	estando	ainda	a	
decorrer	a	investigação	por	parte	do	GPIAAF,	já	em	fase	
avançada,	às	circunstâncias	do	mesmo.	Mais	 recente-
mente,	no	dia	1	de	Abril	de	2017,	diversos	vagões	Uacs	
da	Transfesa	descarrilaram	de	forma	aparatosa	na	zona	
da	Adémia.

Vagão Laagrss da Transfesa © Ricardo Quinas
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No mês passado, a CP abriu 
um concurso para a venda 
de um lote de 37 veículos fer-

roviários e quatro bogies destinados 
a demolição, por um valor mínimo de 
550 mil euros.

O	peso	total	do	lote	é	de	cerca	de	1.713	
toneladas.	25	dos	veículos	a	demolir	são	
de	via	 larga	e	encontram-se	 todos	par-
queados	em	Contumil,	nomeadamente:

•	 7	locomotivas	1960	(1965,	1967,	
1968,	1969,	1970,	1971	e	1972);

•	 2	 locomotivas	 1400	 (1414	 e	
1419);

•	 1	locotractor	1150	(1171);

•	 1	carruagem	de	automotora	Fiat	
(97-50	003);

•	 5	 reboques	 intermédios	 Sore-
fame	de	UTD	0600	 (0606,	0607,	0617,	
0619	e	0620);

•	 1	carruagem	salão	2ª	classe	So-
refame	(22-40	051);

•	 1	furgão	Sorefame	(92-69	018);

•	 2	furgões	geradores	(99-00	001	
e	99-00	002);

•	 1	vagão	coberto	U	(944	6	026);

•	 1	vagão	(944	0	010);

•	 1	vagão	cisterna	(947	2	289);

•	 2	vagões	não	identificados.

Somam-se	12	veículos	de	via	estreita,	
que	 se	 encontram	 dispersos	 por	 algu-
mas	estações	da	Linha	do	Douro:

•	 2	 locomotivas	 a	 vapor	 E200	
(E208	e	E210)	na	estação	da	Régua;

•	 1	 locomotiva	 a	 vapor	 E200	
(E213)	na	estação	do	Pocinho;

•	 1	 carruagem	 salão	 2ª	

classe+furgão	Napoli	(82-29	007)	na	es-
tação	do	Tua;

•	 2	carruagens	salão	1ª+2ª	classe	
Napoli	(37-29	005	e	37-29	006)	na	esta-
ção	do	Tua;

•	 1	vagão	de	bordas	baixas	Ekmo	
(539	8	002)	na	estação	do	Tua;

•	 1	 vagão	 plataforma	 U	 (961	 5	
002)	na	estação	do	Tua;

•	 1	 vagão	 plataforma	 U	 (111	 5	
103)	na	estação	do	Tua;

•	 1	vagão	de	bordas	altas	Eklmo	
(546	2	041)	na	estação	do	Pocinho;

•	 1	vagão	coberto	Ga	(182	0	024)	
na	estação	do	Pocinho;

•	 1	vagão	de	bordas	baixas	Eklm	
(548	0	001)	na	estação	do	Pocinho.

Os	 quatro	 bogies	 pertencem	 a	 loco-
motivas	 1400,	 encontrando-se	 também	
no	complexo	de	Contumil.

Segundo	a	CP,	foi	ponderada	a	preser-
vação	deste	material	através	do	Museu	
Nacional	Ferroviário,	que	não	demons-
trou	disponibilidade	para	 tal.	O	mesmo	
esteve	também	durante	um	longo	perío-
do	disponível	para	venda	mas	não	surgi-
ram	 quaisquer	 entidades	 interessadas,	
pelo	que	a	solução	foi	a	alienação	para	
sucata.

Além	 das	 séries	 de	material	 em	 que	
ainda	existem	exemplares	ao	serviço,	a	
maior	 parte	 dos	 restantes	 veículos	 en-
contram-se	 já	representados	no	Museu	
Nacional	Ferroviário

cp Vende MateriaL para abate
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A Direcção Geral do Património Cultural 
(DGPC) deu início ao processo de classifi-
cação do complexo ferroviário do Barreiro, 

conforme publicado na 2ª Série do Diário da Repú-
blica do dia 12 de Fevereiro.

O	processo	abrange	um	vasto	conjunto	de	património	
imóvel,	mais	concretamente	os	edifícios	das	oficinas	do	
caminho	de	ferro	(antiga	estação),	a	estação	ferroviária	
e	fluvial	do	sul	e	sueste,	a	rotunda	das	locomotivas	e	o	
bairro	ferroviário,	conforme	evidenciado	na	 imagem	ao	
fundo.

Contempla	 ainda	 um	 conjunto	 de	material	 circulante	
representativo	 do	 serviço	 ferroviário	 no	 Barreiro	 que,	
segundo	o	organismo	público,	acrescenta	“significado	e	
sentido	às	estruturas	arquitectónicas”,	onde	se	incluem	
seis	locomotivas	(1505,	1211,	1214,	1432,	uma	locomo-
tiva	1550	não	especificada	e	a	 locomotiva	1935	–	que	
surge	erradamente	 referida	 como	1936	no	documento	
da	DGPC),	um	locotractor	(1170),	uma	automotora	(uma	
unidade	0600	não	especificada)	e	três	carruagens	Sore-
fame	(85-40	001,	85-40	014	e	10-69	511).

Entre	muitos	apontamentos	sobre	a	relevância	histó-
rica,	 cultural	 e	 paisagística	 de	 cada	um	dos	 itens	 que	
integram	este	complexo,	a		DGPC	justificou	globalmente	
este	património	como	“um	conjunto	de	excecional	signifi-
cado,	duma	dimensão	rara,	a	tal	ponto	que	a	sua	impor-

tância	ultrapassa	o	contexto	 local	e	 regional,	assumin-
do-se	como	um	lugar/sítio/paisagem	únicos	no	território	
português”.

O	início	deste	processo	remonta	já	ao	ano	2000,	ten-
do	resultado	do	contributo	de	instituições	públicas,	entre	
as	quais	a	câmara	municipal	do	Barreiro,	as	empresas	
abrangidas	e	ainda	da	sociedade	civil,	através	do	Movi-
mento	Cívico	de	Salvaguarda	do	Património	Ferroviário	
do	Barreiro.

O	prazo	para	apresentação	de	 reclamações	 termina	
no	dia	6	de	Março,	enquanto	no	dia	27	de	Março	termina	
o	prazo	para	apresentação	de	recurso.

coMpLexo ferroViário do barreiro 
aVança para cLassificação

O conjunto dos quatro imóveis contemplados na classificação do complexo ferroviário do Barreiro. Adaptado do parecer sobre a 
Proposta de abertura do procedimento de classificação do Complexo Ferroviário do Barreiro

A 1935, uma das unidades incluídas © João Morgado
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O crescimento foi transversal a todos 
os serviços, mas o principal destaque 
foram os 83 milhões de passageiros 
transportados pela CP Lisboa, que 
marcaram um crescimento de 7,3% nesta 
unidade que representa cerca de dois em 
cada três passageiros da CP.
A CP Lisboa merece por isso o destaque 
fotográfico do espaço com uma fotografia 
do Ricardo Quinas de um comboio urbano 
Cascais - Cais do Sodré à passagem por 
Belém no dia 3 de Abril de 2017.
Nos restantes serviços, os comboios Alfa 
Pendular cresceram 5,8% para 2,2 milhões, 
os Intercidades cresceram 6,1% para 3,9 
milhões, os urbanos do Porto cresceram 
3,8% para 21,6 milhões, os regionais 
cresceram 3,7% para 11,1 milhões e os 
comboios internacionais cresceram 7,3% 
para 251 mil passageiros.

coMboio correio

Na sequência dos problemas 
constantes de disponibilidade de 

material circulante, a CP decidiu reduzir a 
oferta de comboios na Linha do Oeste a 
partir de dia 4 de Março.
O comboio 6406 Caldas da Raínha – 
Torres Vedras, que vemos nesta fotografia 
do Valério Santos tirada em Óbidos no dia 
26 de Dezembro de 2014, foi totalmente 
suprimido, assim como o 6401 Torres 
Vedras – Caldas aos dias úteis, mantendo-
se no entanto este último aos fins de 
semana e feriados.

breVes

cp reduz oferta no oeste

cp MantéM cresciMento

O ano de 2017 foi novamente positivo 
para a CP, que manteve a trajectória 

de crescimento dos últimos anos, tendo 
viajado nos comboios mais 7,1 milhões 
de passageiros para um valor total de 122 
milhões, correspondentes a um aumento 
de 6,3% relativamente ao ano anterior.

O comboio 6408 Caldas da Raínha – Lisboa 
Santa Apolónia foi encurtado a Meleças, 
que se torna também o local de partida do 
comboio 6411 para as Caldas da Raínha 
por troca com Santa Apolónia.
Com estas alterações, que ficam 
completas com alguns ajustes menores 
aos comboios 6403, 6404 e 6410, a CP 
reduz de seis para cinco o número de 
unidades mínimo para assegurar o serviço 
Regional na Linha do Oeste.
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Após a ideia ter ficado por concretizar em 
2017, a inclusão da locomotiva a vapor 
E214 deverá finalmente tornar-se uma 
realidade, em moldes que ainda não são 
conhecidos.

histórico do Vouga reforçado eM 2018

O comboios Lusitânia e Sud Express 
têm pontualmente registado atrasos 

expressivos à chegada a Lisboa nos 
últimos meses, por diversos motivos.
Foi o que aconteceu no último dia 6 
de Fevereiro, e o Ricardo Quinas não 
desperdiçou a oportunidade e registou a 
passagem da marcha dos dois serviços 
internacionais na estação de Santarém.

Depois do sucesso do ano de estreia, 
a CP tem previsto alargar e reforçar 

a oferta do comboio Histórico do Vouga 
para este ano.
O serviço turístico começará logo em 
Junho, um mês mais cedo, circulando 
como é habitual aos sábados, mas 
incluíndo também uma segunda viagem 
semanal aos domingos que levará os 
passageiros até Macinhata, a estação onde 
o Gonçalo Ribera registou esta fotografia 
da viagem inaugural de dia 1 de Julho do 
ano passado.

coMboio correio
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coMboios internacionais fora de horas

A 5605 e as duas composições Talgo 
agregadas, oriundas de Irún e de Madrid 
Chamartín, somavam praticamente três 
horas de atraso exactas, rolando já sob 
uma belíssima manhã de inverno.
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A 3502, que vemos na frente deste 
comboio urbano Roma-Areeiro - 

Setúbal fotografado pelo João Balseiro no 
Terrim no dia 21 de Fevereiro, apresenta 
desde há poucos meses um novo visual.

coMboio correio

3502 da fertagus estreia noVo VisuaL

coMboios siderúrgicos brindados coM MúLtipLas de 1400

O João Balseiro pôs fim a essa lacuna, ao 
fotografar o comboio nº 52800/1 Siderurgia 
Nacional – Setúbal-Mar a cargo da 1444 e 
da 1456 com vagões carregados de perfis 
de ferro, à passagem  na zona do Terrim no 
dia 21 de Fevereiro, naquela que foi uma 
visão muito habitual nessa semana.

Numa altura em que as locomotivas Euro 
4000 se têm aventurado mais por Espanha, 
a carga de trabalho sobre as poucas 
locomotivas 1900 e 1960 que se encontram 
ao serviço tende a aumentar, pelo que é 
provável que as velhas inglesas sejam 
novamente chamadas à linha.

O recurso da Medway a múltiplas de 
locomotivas 1400 para assegurar 

esporadicamente alguns dos seus 
serviços não é propriamente novidade nos 
últimos dois anos.
No entanto, após diversos avistamentos 
que temos mostrado no centro e norte do 
país, na zona sul este acontecimento era 
menos habitual e mantinha-se escapado 
das objectivas.

A nova decoração foi aplicada após a 
revisão que a Fertagus já realizou a esta 
unidade nas suas instalações de Coina 
e que, durante os próximos anos, será 
progressivamente realizada também 
nas restantes 17 automotoras 3500 que 
cumprem a travessia ferroviária do Tejo.
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No dia 25 de Fevereiro, a Medway 
deslocou as locomotivas 335.035 

e 1437 desde o Entroncamento até ao 
ramal particular Quinta Grande-DAI, com 
o objectivo de retirar os vagões porta-
automóveis Laaekss que se encontravam 
parqueados.

coMboio correio
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Nesta segunda fotografia do João Balseiro 
vemos a primeira das duas marchas 
destinadas ao Entroncamento a cargo da 
335.035 “Sara” à passagem com um atraso 
de cerca de três horas pela estação de 
Coruche.

Após concluir todas as manobras, a 1437 
partiria com uma segunda composição 
mais curta, mas infelizmente o volumoso 
atraso arrastou essa marcha já bem para 
lá do por do sol.

Os vagões Laaekss foram fabricados 
pela Metalsines entre 1989 e 1990, 
mas infelizmente encontravam-se há 
vários anos sem serviço, sendo agora 
desconhecido o seu destino.

porta-autoMóVeis Laaekss retirados 
do raMaL quinta grande-dai

Alguns destes vagões tinham viajado 
para esse ramal em Novembro de 2016, 
conforme demos conta na altura, juntando-
se quer a outros idênticos, quer a algumas 
dezenas de vagões Sekss e vagões Tdgs, 
e que deixaram todas as linhas do ramal 
completamente preenchidas.

A 1437 ficou encarregue de realizar as 
inúmeras operações de manobra, tal 
como nos mostra o João Balseiro na 
zona da inserção do ramal com a Linha de 
Vendas Novas, dado que muitos vagões 
se encontravam misturados de forma 
perfeitamente indistinta.
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A empreitada contempla a renovação 
integral da via, a alteração e amplicação 
do layout da estação de Elvas com o 
prolongamento das linhas desviadas 
até 750 metros de comprimento útil, a 
supressão de todas as passagens de nível 
e construção de passagens desniveladas, 
o reforço dos pilares e substituição 
dos tabuleiros das pontes, e obras 
preparatórias para a futura electrificação e 
instalação de sinalização electrónica.

coMboio correio

O edifício de passageiros da antiga 
estação de Montemor-o-novo foi 

concessionado e será brevemente 
adaptado com vista à instalação de uma 
unidade industrial de processamento de 
cacau e fabrico de chocolate.

estação de MonteMor-o-noVo será fábrica de chocoLate

O projecto prometer rejuvenescer o edifício  
que o Pedro André nos mostra nesta 
fotografia de Abril de 2009, desactivado 
desde o encerramento do Ramal de 
Montemor em 28 de Maio de 1987.

Além de preservar o património ferroviário, 
a futura fábrica promete empregar até 
20 trabalhadores e uma produção anual 
que pode alcançar as 100 toneladas de 
chocolate.

adjudicadas as obras de Modernização da Linha do Leste

Toda esta promessa de modernidade 
promete, no prazo de um ano previsto para 
a empreitada, alterar significativamente 
este cenário actual da zona do Caia, onde 
o Valério Santos fotografou a Allan 0362 a 
realizar o Regional nº 5500 entre Badajoz 
e o Entroncamento no dia 28 de Janeiro 
deste ano.

A primeira fase das obras de 
modernização do troço da Linha do 

Leste entre a estação de Elvas e a fronteira 
com Espanha, no âmbito do corredor 
internacional sul, foi adjudicada no dia 10 
de Janeiro à empresa Teixeira Duarte por 
um valor de cerca de 15 milhões de euros.
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tua express arranca dia 24 de Março

Após sucessivos atrasos, perto do final 
do mês de Fevereiro iniciaram-se 

finalmente os ensaios ao novo comboio 
turístico da Linha do Tua, que vemos nesta 
fotografia do empresário Mário Ferreira, 
por enquanto apenas de forma estática na 
estação de Mirandela.

Esta foi uma das fotografias publicadas 
em Fevereiro pelo empresário Mário 

Ferreira que dão conta do avanço dos 
trabalhos na locomotiva E170, em 
processo de restauro realizado pela EMEF 
no Grupo Oficinal Norte, tendo em vista 
a possibilidade de, no futuro, vir a ser 
utilizada na Linha do Tua.
Ainda que falte muito trabalho pela 
frente, a locomotiva tem já um aspecto 
completamente renovado, bem diferente 
de quando saiu da estação do Tua.

coMboio correio
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No entanto, a primeira viagem encontra-
se já agendada no site recentemente 
divulgado para o projecto, sendo já 
possível adquirir viagens para o comboio 
a partir de dia 24 de Março por 29€, quer 
seja só ida, quer seja ida e volta.

A oferta prevista é de dois comboios por 
dia em cada sentido, com partidas de 
Mirandela rumo a Brunheda às 9h30 e 
14h30 e partidas de Brunheda de volta a 
Mirandela às 12h15 e 16h45, tendo cada 
viagem uma duração de 1h45.

restauro da e170 prossegue a boM ritMo
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o Manifesto ferroViário, 
entre Mitos e Lendas

Tive	 oportunidade	 de	 assistir	 à	 conferência	
promovida	 na	 ordem	 dos	 Engenheiros	 a	
propósito	 do	 Manifesto	 Ferroviário	 que	 um	

grupo	de	personalidades	apresentou	ao	país	em	2017	
e	 não	 deixei	 de	 acompanhar	 o	 que	 lhe	 sucedeu	 –	 do	
discurso	 do	 Presidente	 da	 República	 até	 a	 algumas	
crónicas	publicadas	na	imprensa	generalista.

A	 iniciativa	 do	 Manifesto	 Ferroviário	 é	 bastante	
louvável	quanto	mais	não	seja	por	tentar	discutir	ferrovia	
na	praça	pública.	Quando	se	fala	de	transportes	perde-
se	muitas	vezes	o	tempo	a	falar	de	ferrovia	ligeira	urbana,	
de	estradas,	de	aeroportos…	quase	nada	de	portos	e	de	
ferrovia	pesada.	Por	 isso,	qualquer	 tentativa	de	alterar	
esta	ordem	das	coisas	me	parece	interessante.

Para	 lá	 disso,	 no	 entanto,	 há	 pouco.	Algumas	 das	
reclamações	e	sugestões	dadas	no	Manifesto	Ferroviário	
foram	 vertidas	 em	 apresentações	 pouco	 confiantes	
–	 surpreendeu-me	 vê-las	 pontuadas	 por	 citações	 de	
jornais,	de	projetos	 tipo	Wikipedia	e	pouco	mais.	Uma	
mistura	 que,	 muito	 embora	 os	 oradores	 fossem	 à	
partida	 credenciados	 atores	 do	 mundo	 empresarial	 e	
científico,	 resultou	 em	muitas	mistificações,	 confusões	
e	até	objetivas	 falsidades,	 certamente	capazes	de	por	
responsáveis	do	setor	à	beira	do	desespero.

Não	sou	um	alinhado	pelo	 status	quo.	O	Ferrovias	
2020,	como	o	PETI3+,	merecem-me	críticas,	sobretudo	
a	partir	do	momento	em	que	 reduziram	a	componente	
de	 novas	 linhas	 (ficou	 só	Évora	 –	Caia,	 caiu	Aveiro	 –	
Mangualde	e	Sines	–	Grândola).	Mas	a	mais	interessante	
apresentação	acabou	por	ser	do	Eng.	Carlos	Fernandes,	
que	fez	os	possíveis	na	defesa	do	Ferrovia	2020	e	pelo	
menos	não	vendeu	ilusões.	Os	parcos	objetivos	estavam	
lá	e	ainda	estavam	alguma	conclusões	do	estudo	que	o	
Corredor	Atlântico	realizou.

Juntando	 melhoria	 de	 processos	 e	 atuação	 nas	
cargas	 por	 comboio	 (estava	 exibido	 apenas	 como	
comprimento…	omitindo	o	seu	resultado	em	tonelagem)	
foi	 apontado	 um	 potencial	 de	 redução	 de	 custos	 até	

30%,	o	que	compara	com	cerca	de	7%	de	redução	se	
houvessem	 atuações	 na	 bitola…	 redução	 esta	 válida	
apenas	para	tráfego	em	direção	a	França	e	Alemanha,	
naturalmente.	Ora	o	tráfego	nessas	direções	representa	
menos	 de	 20%	 do	 tráfego	 terrestre	 do	 comércio	
português…	 não	 obstante,	 todas	 as	 intervenções	 dos	
proponentes	 se	 centraram	 quase	 exclusivamente	 no	
tema	da	bitola	–	é	obra!

Não	bastava	um	 foco	 sobre	um	aspeto	 claramente	
marginal,	 a	 mistificação	 atingiu	 patamares	 que	 me	
surpreenderam.	Notícias	 do	 fecho	 de	metade	 da	 rede	
convencional	espanhola,	isolamento	da	Linha	do	Norte,	
migrações	 iminentes	 junto	 à	 fronteira,	 isolamentos	
ferroviários,	problemas	diplomáticos…	senhores,	calma!	
Nem	faltou	a	rábula	de	apontar	a	bitola	como	barreira	à	
entrada	de	novos	operadores,	esquecendo	os	mais	de	
dez	que	existem	em	Espanha…	em	bitola	ibérica.

Foi	 interessante	 o	 contraste	 com	 a	 crónica	 do	 dia	
seguinte	 que	 o	 Eng.	 Carlos	 Vasconcelos	 assinou	 no	
Público.	O	presidente	 da	Medway	afastou	 cabalmente	
muitos	dos	mitos	numa	crónica	que	aludia	a	um	misto	de	
coisas	óbvias	com	inovações	como	os	eixos	bibitola	para	
mercadorias	–	que	para	meu	espanto	os	proponentes	do	
manifesto	 desconheciam.	 Foi	 particularmente	 gritante	
nesta	crónica,	para	quem	tinha	assistido	à	conferência,	
a	 diferença	 entre	 algumas	 posições	 académicas	
provavelmente	 desatualizadas	 com	 a	 de	 quem	 faz	 do	
negócio	ferroviário	o	seu	dia-a-dia.

O	 Manifesto	 Ferroviário	 tem	 o	 mérito	 de	 discutir	
ferrovia	 mas	 é	 uma	 oportunidade	 perdida.	 Na	
apresentação	do	Eng.	Carlos	Fernandes,	no	tal	estudo,	
estava	 lá	 o	 dado	 mais	 importante	 para	 discutir	 –	 a	
capacidade	 por	 comboio	 –	 capaz	 de	 reduzir	 em	mais	
de	 10%	os	 custos	 da	 solução	 ferroviária	 seja	 qual	 for	
o	 destino.	O	 Ferrovias	 2020	 vai	 aumentar	 resguardos	
e	permitir	 comboios	de	750	metros,	mas	quanto	custa	
a	 tração	 adicional	 necessária	 tendo	 em	 conta	 que,	
contrariamente	 ao	 inicialmente	 previsto,	 não	 haverá	
suavização	de	rampas?

João Cunha
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De	 forma	 bastante	 incompreensível	 o	 Manifesto	
Ferroviário	 prioriza	 a	 bitola	 num	 país	 que	 nunca	
atualizou	traçados	–	devemos	ser	quase	os	únicos.	Todo	
e	 qualquer	 projeto	 assenta	 nas	 plantas	 originais,	 com	
marginais	correções	como	voltamos	a	ver	no	franciscano	
projeto	para	o	Oeste.	A	rede	tem	falta	de	capacidade	e	
falta	de	redundâncias,	tem	pouca	flexibilidade	de	canais	
horários,	tem	rampas	elevadíssimas	e	velocidades	muito	
baixas,	a	juntar	à	fraca	fiabilidade	das	infraestruturas	–	
esta	última	em	princípio	será	endereçada.	Muito	ao	de	
leve	lá	foi	dito	que	Portugal	não	pode	continuar	a	partir	
só	do	que	foi	feito	no	século	XIX…	mas	parece-me	que	
essa	é	que	era	a	questão	de	fundo,	não	podia	ser	um	
parêntesis.

Num	país	com	este	cenário,	ligado	a	um	país	onde	só	
a	bitola	ibérica	dita	leis	no	tráfego	de	mercadorias	e	onde	
a	integração	entre	bitolas	é	crescente	nos	comboios	de	
passageiros,	 é	 uma	 enorme	 perda	 de	 energia	 centrar	
os	problemas	num	fator	que	 reduz,	quando	muito,	7%	

aos	custos	unitários	de	 transporte	dos	menos	de	20%	
de	transportes	terrestres	que	são	operados	para	fora	da	
península.	Parece	ridículo	mas	aconteceu	mesmo.

Que	o	Manifesto	Ferroviário,	na	fraca	relação	que	tem	
com	 a	 realidade,	 não	 desincentive	 agora	 à	 discussão	
sobre	ferrovia.	Pelo	menos	mostrou	que,	pelo	contrário,	
ela	deve	aumentar	e	alcançar	a	atualização.

Ao	 Governo,	 academias,	 associações,	 técnicos	
e	 muitos	 outros	 caberá	 aumentar	 o	 nível	 e	 deixar	 à	
porta	 velhos	 preconceitos,	 dogmas	 ideológicos	 ou	
simples	 saudosismos.	 Neste	 patamar	 a	 discussão	 é	
fundamentalmente	 técnica.	A	 ideologia	fica	para	saber	
se	 o	 investimento	 deve	 ser	 público	 ou	 privado,	 se	 se	
alocam	 mais	 ou	 menos	 fundos	 para	 acelerar	 obras	
ferroviárias,	etc.	Mas	um	plano	ferroviário	é	um	assunto	
fundamentalmente	técnico.

Rampa na Linha de Sines perto de Santiago do Cacém. Desde que foi construída na década de 30 do século passado que a 
linha por onde passa maior parte das mercadorias transportadas por meio ferroviário em Portugal se mantém inalterada. E 

assim vai continuar, quem sabe enternamente © José Sousa
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Um dos meus passatempos preferidos é 
percorrer quilómetros de linhas ferroviá-
rias desactivadas, sendo que aqueles que 

ainda mantêm todos os elementos são sem dúvida 
os mais interessantes para visitar. Esta é também a 
melhor maneira de conhecer em pormenor tudo o 
que envolve a via ferroviária, o espaço envolvente 
da mesma e é assim possível ter uma noção das difi-
culdades encontradas durante a construção. 

A	última	vez	que	partilhei	algo	do	género	foi	na	Trains-
potter	online	nº	73,	de	Setembro	de	2016,	onde	relatei	
a	 caminhada	que	 tinha	 feito	 pelos	 oito	 quilómetros	 do	
Ramal	 de	Aljustrel.	Desta	 vez	o	que	aqui	 apresento	é	
um	 resumo	 de	 um	 desafio	 que	 foi	 diferente,	 quer	 em	
termos	de	extensão,	quer	em	termos	de	percurso.	Com	
o	aproximar	da	edição	em	papel	da	Trainspotter	sobre	
a	Linha	do	Alentejo,	e	tendo	em	conta	que	havia	ainda	
muito	que	explorar	na	parte	que	foi	encerrada	ao	serviço	
comercial	 (Beja	 -	Ourique)	em	finais	de	2011	 -	após	o	
fim	do	serviço	Regional	de	passageiros	entre	Beja	e	a	
Funcheira	-	 faltava	escolher	que	percurso	tinha	pontos	
mais	interessantes	para	serem	visitados.

Depois	de	se	analisar	calmamente	e	ponderadamen-
te	todos	os	quilómetros	com	recurso	ao	Google	Earth	e	
depois	de	listarmos	os	vários	pontos	de	interesse,	deci-
dimos	percorrer	os	12,6	quilómetros	entre	a	antiga	es-

tação	da	Figueirinha	e	a	estação	de	Castro	Verde	–	Al-
modôvar,	muito	por	culpa	das	pontes	existentes	nesses	
quilómetros	e	que	não	permitem	fácil	acesso	rodoviário	
às	mesmas.	De	realçar,	que	embora	a	linha	não	tenha	
qualquer	 serviço	 regular	 de	 passageiros,	 esporadica-
mente	passam	por	lá	dresines	em	inspeção	de	via,	daí	
que	tenhamos	escolhido	um	domingo	para	fazer	a	cami-
nhada	sendo	esse	o	dia	mais	seguro	para	uma	aventura	
destas,	o	que	não	obriga	a	que	não	seja	necessário	a	
maior	 precaução	possível.	Houve	ainda	um	outro	por-
menor	muito	importante	que	envolveu	a	logística	deste	
passeio,	que	é	o	facto	de	não	existir	qualquer	acesso	ro-
doviário	digno	desse	nome	ao	longo	da	linha	e	ser	uma	
zona	completamente	deserta	de	habitações,	ou	seja,	de-
pois	de	nos	colocarmos	a	caminho	a	única	hipótese	se-
ria	chegar	ao	fim	do	percurso	ou	voltar	o	ponto	inicial.	De	
modo	a	facilitar	o	transporte	foi	colocado	um	veículo	em	
cada	extremo	que	na	pior	das	hipóteses	ficaria	a	seis-
quilómetros	da	parte	central	do	percurso.	Acabámos	por	
escolher	um	dia	do	mês	de	Fevereiro	de	2017	de	modo	
a	evitar	as	altas	temperaturas,	mas	também	porque	os	
dias	 eram	 já	 bastante	 agradáveis.	Após	 a	 verificação	
das	máquinas	fotográficas	e	das	mochilas	com	a	alimen-
tação	e	bebida	 foi	 altura	de	nos	metermos	a	 caminho	
tendo	começado	pela	passagem	de	nível	existente	junto	
da	antiga	estação	da	Figueirinha	ao	quilómetro	178,732.	
O	relógio	marcava	09h03.

13 quilómetros pelo Alentejo

Pedro André
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Logo	após	os	 primeiros	 passos	encontramos	o	 que	
ainda	resta	da	antiga	estação	da	Figueirinha	situada	ao	
quilómetro	178,9	que	foi	completamente	demolida,	res-
tando	apenas	uma	pequena	plataforma	e	os	 vestígios	
de	onde	ficavam	o	edifício	de	passageiros	e	os	cais	de	
mercadorias.	Era	aqui	que	antigamente	uma	linha	de	via	
estreita	mineira	proveniente	das	minas	de	Aljustrel	tinha	
o	seu	fim	até	que	foi	substituída	pelo	Ramal	de	Aljustrel.	
Com	tempo	livre	é	ainda	possível	encontrar	alguns	ele-
mentos	nos	arredores	relacionados	com	esse	tema,	mas	
isso	não	fazia	parte	do	plano	daquele	dia.	Não	havendo	
muito	mais	do	que	ver	por	ali,	continuamos	a	caminhada	
com	a	luz	do	sol	a	querer	surgir	por	entre	as	nuvens,	que	
esperamos	 venha	 aquecer	 um	 dia	 que	 começou	 algo	
friorento.	A	humidade	da	noite	e	da	madrugada	levou	a	
que	as	travessas	de	madeira	estivessem	algo	escorre-
gadias	e	obrigou	a	cuidados	redobrados	a	cada	passo.

A	caminho	do	ponto	quilométrico	180	passamos	pelo	
sinal	que	indicava	ao	maquinista	a	aproximação	ao	ape-
adeiro	 da	Figueirinha	enquanto	 os	 comboios	 andaram	
entre	Beja	e	a	Funcheira,	muito	embora	já	há	muito	que	
o	mesmo	não	tivesse	qualquer	serviço	comercial.	Mes-
mo	 junto	da	 linha	 já	era	possível	de	encontrar	árvores	
de	algum	porte	como	eucaliptos	que	crescem	em	pra-
ticamente	todo	o	lado	e	existem	em	redor	vinhas	e	oli-
vais	que	muito	provavelmente	fazem	parte	do	espólio	da	
Herdade	da	Figueirinha	que	terá	dado	origem	à	antiga	
estação.	A	Herdade	é	sede	de	um	pólo	turístico	bastante	
reconhecido	que	é	o	Vila	Galé	Clube	de	Campo,	e	foi	o	
responsável	por	ter	sido	efectuada	uma	viagem	especial	
de	turismo	no	passado	mês	de	Outubro,	numa	iniciativa	
bastante	rara	que	permitiu	o	regresso	de	um	comboio	a	
uma	linha	encerrada.

São	já	09h34	quando	chegamos	junto	da	placa	com	
o	quilómetro	180,	 sendo	que	demorámos	cerca	de	30	

minutos	para	percorrer	apenas	um	quilómetro.	Nada	de	
preocupante	até	porque	desde	 logo	 tínhamos	decidido	
caminharmos	com	calma	e	sem	um	horário	pré-definido	
para	a	conclusão	do	passeio.	A	civilização	já	ficou	para	
trás	e	as	únicas	“habitações”	que	se	encontram	são	al-
guns	ninhos	de	cegonhas	instalados	em	antigos	postes	
de	comunicações	dos	caminhos	de	ferro	que	ainda	estão	
de	pé.	Sendo	que	são	muito	poucos	os	que	continuam	
firmes	e	hirtos	junto	da	linha,	presumimos	que	tivessem	
ficado	 inteiros	apenas	aqueles	que	estavam	ocupados	
pelas	cegonhas.	Tirando	as	planícies	e	a	vegetação	jun-
to	da	linha	pouco	mais	há	de	interessante	para	registar	
sendo	que	a	linha	se	encontra	em	razoável	estado	com	
as	travessas	de	madeira	a	resistirem	ao	passar	do	tem-
po	e	com	a	camada	de	balastro	a	apresentar	aspecto	de	
ter	sido	colocado	pouco	tempo	antes	do	encerramento	
do	serviço	comercial.

Ao	quilómetro	180,993	encontramos	o	primeiro	ponto	
de	interesse,	a	ponte	de	Louriçal	do	Campo	cujo	tabu-
leiro	foi	construído	nas	oficinas	de	Ovar	em	1983.	Teria	
sido	um	belo	local	para	fotografar	uma	Allan,	mas	como	
noutras	ocasiões	chegámos	tarde	demais	e	não	há	ves-

Antiga estação da Figueirinha

Ponte de Louriçal do Campo
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tigio	de	um	único	caminho	que	permita	chegar	até	aqui	
sem	 ser	 caminhando	 ao	 longo	 da	 linha,	 logo,	 vir	 aqui	
“sacar”	uma	imagem,	teria	sido	demasiado	complicado.	
Tiramos	as	fotografias	da	praxe,	voltamos	à	caminhada,	
logo	depois	da	ponte	e	escondido	num	manto	de	arbus-
to	vemos	a	placa	do	quilómetro	181.	Neste	momento	o	
relógio	já	marcava	10h16!!!	Bem,	estávamos	a	andar	a	
quase	meio	quilómetro	por	hora,	mas	o	tempo	foi	bem	
compensado	 pelas	 ínumeras	 fotografias	 que	 fomos	 ti-
rando	 a	 tudo	 quando	 aquilo	 que	 nos	 parecia	 interes-
sante.	A	linha	seguia	num	patamar	praticamente	direito	
sem	grandes	desníveis,	onde	pontificavam	rectas	com	
largas	dezenas	de	metros	coma	paisagem	a	manter-se	
quase	 inalterada	desde	o	 início	do	percurso	e	com	as	
árvores	características	do	Alentejo	que	vão	surgindo	de	
quando	em	vez,	 fornecendo	algumas	sombras	que	 se	
tornam	agradáveis	 tendo	em	conta	que	a	 temperatura	
ia	subindo.

Ao	fundo	de	uma	recta	surgiu-nos	no	lado	esquerdo	
uma	 habitação	 (Pk	 181,7)	 quase	 colada	 à	 linha,	 que	
pertenceria	muito	provavelmente	à	companhia,	e	 junto	
dessa	é	ainda	possível	ver	o	antigo	 forno	a	 lenha	que	
permitia	a	 fabricação	do	pão	 tão	necessário	à	alimen-
tação.	Em	 redor,	 para	além	de	algumas	 ruínas,	 existe	
uma	quinta	e	a	única	razão	plausível	para	a	existência	
desta	casa	aqui	tem	a	ver	com	o	facto	de	ser	normal	se-
rem	construídas	casas	ao	longo	da	linha	para	facilitar	os	
serviços	relacionados	com	a	sua	manutenção.	Logo	ali	
perto	surgiu	um	de	vários	pequenos	pontões	existentes	
na	linha	e	que	funcionam	como	passagens	hidráulicas,	
sendo	que	este	se	destaca	por	ser	em	metal	e	por	 ter	
sido	construído	no	ano	de	1979	nas	oficinas	de	Ovar.

Rápidamente	 estávamos	 junto	 do	 quilómetro	 182.	
Eram	 já	10h43	e	havia	decorrido	mais	uma	meia	hora	
de	caminhada.	Agora	pela	nossa	frente	surgia-nos	uma	
enorme	recta	cujo	final	nem	conseguiamos	ver,	fruto	do	
terreno	por	onde	passa	a	linha	e	que	não	provocou	gran-
des	problemas	durante	a	sua	construção	que	aconteceu	
em	meados	de	1870,	ou	seja,	estes	quilómetros	que	per-
corremos	tinham	já	147	anos	de	história.	Não	
tivemos	grandes	dificuldades	para	atingir	o	pró-
ximo	quilómetro,	183,	mas	o	relógio	não	parava	
e	eram	já	11h09.	Contavamos	já	com	cerca	de	
duas	horas	de	caminhada	e	haviamos	percorri-
do	a	impressionante	distância	de	quatro	quiló-
metros	a	uma	velocidade	de	meter	inveja	a	um	
caracol.	 Era	 então	 altura	 de	 comer	 qualquer	
coisa	porque	ainda	tinhamos	nove	quilómetros	
pela	nossa	frente	e	o	calor	começava	a	apertar.	

A	placa	quilométrica	estava	situada	junto	de	
uma	 curva	 que	 separa	 duas	 enormes	 rectas	
que	se	estendem	por	centenas	de	metros,	sen-
do	que	a	paisagem	é	a	do	costume.	Fantástico	
ambiente	o	que	encontramos	com	as	planícies	
todas	 verdejantes	 e	 o	 azul	 do	 céu.	 Nalguns	

pontos	a	vegetação	mais	rasteira	ia	crescendo	por	entre	
as	pedras	de	balastro,	criando	desse	modo	uma	manto	
verde	por	entre	os	carris.	Ao	quilómetro	183,627	chega-
mos	até	mais	uma	passagem	de	nível.	O	único	acesso	
rodoviário	até	este	ponto	tinha	sinal	de	ser	utilizado	ape-
nas	por	 tratores	 tendo	em	conta	as	marcas	existentes	
em	redor.	Ali	perto	apenas	havia	a	registar	uma	casa	em	
ruínas	no	cimo	de	um	pequeno	monte	lateral	à	linha.	Não	
resistimos	à	 tentação	de	subir	para	podermos	 ter	uma	
perspectiva	mais	alta	da	zona	envolvente	da	 linha	e	a	
vista	era	simplesmente	fantástica.	Mais	uma	vez	lamen-
tamos	o	facto	de	já	não	passarem	por	aqui	comboios	de	
uma	forma	regular.	Estavamos	naquele	ponto	em	linha	

Casa ao quilómetro 181,7

Vista panorâmica perto do quilómetro 184

Passagem de nível ao quilómetro 183,627
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recta	a	mais	de	cinco	qui-
lómetros	da	estrada	alca-
troada	 mais	 próxima,	 e	
não	havia	o	minímo	sinal	
de	 existirem	 quintas	 nas	
proximidades.

Altura	 de	 voltarmos	 à	
linha,	 passarmos	 por	 um	
antigo	 sinal	 em	placa	 de	
betão	 de	 passagem	 de	
nível,	 algo	 destruído	 e	
quase	 “submerso”	 pelas	
ervas,	e	após	uma	ligeira	
curva	encontramos	o	qui-
lómetro	 184.	Nada	 como	
mantermos	 a	 média	 ho-
rária,	 sendo	 que	 desta	
vez	 demorámos	mais	 de	
meia	 hora	 para	 fazer	 o	
último	 quilómetro.	 Eram	
já	 11h49	 e	 ainda	 muito	
havia	para	percorrer	 e	descobrir.	Passamos	pelo	pon-
tão	de	Vale	de	Topos,	cujo	tabuleiro	metálico	é	também	
proveniente	das	Oficinas	de	Ovar	e	começamos	a	sentir	
os	efeitos	de	um	sol	que	era	demasiado	abrasador	para	
o	mês	de	Fevereiro.	O	estado	razoável	da	via	mantinha-
-se	inalterado	desde	o	princípio	do	dia.	Tirando	algumas	
travessas	de	madeira	que	estavam	quase	podres,	não	
havia	ainda	vestigíos	de	vandalismo	e	destruição,	mas	
também	 só	 um	maluco	 é	 que	 viria	 até	 um	 local	 ermo	
como	este	para	estragar	fosse	o	que	fosse.

Já	 o	 relógio	 marcava	 12h22	 quando	 chegámos	 ao	
quilómetro	 185.	 Foi	 sensivelmente	 neste	 local	 que	 no	
dia	9	de	Novembro	de	1921	decorreu	um	dos	mais	trá-
gicos	 acidentes	 ferroviários	 em	 Portugal	 com	 a	 sabo-
tagem	da	linha	que	provocou	o	descarrilamento	de	um	
comboio	procedente	do	Algarve	durante	a	madrugada.	
As	 imagens	antigas	existentes	não	são	muito	precisas	
e	a	paisagem	alterou-se	em	96	anos.	É	por	 isso	 tare-
fa	 impossível	encontrar	o	 local	exacto	do	acidente.	No	
entanto,	 ficamos	 com	 uma	 ideia	 aproximada	 de	 onde	
tudo	aconteceu	naquela	madrugada	fatidíca.	O	local	es-
colhido	para	a	sabotagem	não	foi	aleatório	já	que	aqui	
existem	algumas	curvas	e	contra-curvas	que	permitiram	
esconder	o	obstáculo	da	visão	do	maquinista.	A	vegeta-
ção	nas	 redondezas	alterou-se	 ligeiramente	e	existem	
muito	mais	árvores,	a	maior	parte	são	típicas	do	Alentejo	
como	as	azinheiras	e	os	sobreiros.

A	 caminho	 do	 quilómetro	 186	 ultrapassamos	 mais	
uma	passagem	hidráulica	onde	está	presente	mais	um	
tabuleiro	metálico	de	1978	e	ao	quilómetro	186,700	sur-
giu-nos	o	que	restava	de	uma	casa,	completamente	em	
ruínas.	A	lógica	seria	dizer	que	fazia	parte	da	companhia	
já	 que	 está	 situada	 a	 exactamente	 quatro	 quilómetros	
desde	a	outra	vimos	anteriormente,	mas	o	grau	de	des-

truição	não	permite	que	o	possamos	afirmar	com	toda	a	
certeza.	De	resto	não	há	razão	para	que	alguém	tenha	
aqui	construído	uma	habitação	porque	tal	como	até	aqui	
não	há	sinal	de	civilização	e	apenas	as	cegonhas	vão	
habitando	nos	postes	de	comunicação.

Quilómetro	186,	e	eram	“apenas”	12h48!!!	Sete	quiló-
metros	já	tinham	ficado	para	trás,	ou	seja,	mais	de	me-
tade	do	percurso	estava	já	percorrido.	Não	fosse	o	facto	
de	 termos	vindo	bem	abastecidos	de	comida	e	de	be-
bida	e	talvez	estivéssemos	já	por	esta	altura	a	implorar	
por	um	lugar	num	qualquer	restaurante	típico	alentejano.	
As	vantagens	de	fazer	estas	caminhadas	acompanhado	
por	alguém	que	conhecemos	há	anos	é	que	os	 temas	
para	conversa	nunca	se	esgotam	e	isso	acaba	por	aju-
dar	a	ocupar	parte	do	tempo.	Por	esta	altura	a	contagem	
de	fotografias	já	ultrapassava	as	400!!!	

E	eis	que	chegamos	a	mais	um	dos	objectivos	que	
nos	levou	a	esta	aventura,	a	ponte	de	Louriçal	do	Pinhei-
ro	ao	quilómetro	186,4,	que	 tem	a	particulariedade	de	
ser	toda	em	curva.	Este	era	mais	um	local	de	muito	dificil	
acesso	mas	ao	mesmo	tempo	tinha	dado	um	excelente	

Perto do quilómetro 185 onde se deu o descarrilamento da Figueirinha em 1921

Mais uma habitação em ruínas situada ao quilómetro 186,7
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pano	de	fundo	para	fotografar	comboios.	A	água	que	cor-
ria	no	ribeiro	quase	que	convidava	a	um	mergulho	e	não	
resistimos	 a	 afastar-nos	 da	 linha	 para	 poder	 tirar	 uma	
fotografia	com	a	ponte	sobre	o	espelho	de	água	com	a	
planicie	alentejana	em	fundo.	

Apenas	500	metros	depois,	no	quilómetro	186,9,	en-
contramos	mais	uma	habitação	situada	perto	da	 linha.	
Desta	vez	é	provável	que	a	mesma	fosse	privada	e	não	
tivesse	nada	a	ver	com	os	caminhos	de	ferro,	mas	mais	
uma	vez	não	temos	a	certeza.	Logo	após	a	casa	eis	a	
placa	do	quilómetro	187	e	eram	já	13h27.	Ali	perto	passa-
va	uma	estrada	de	terra	batida	que	muito	provavelmente	
estaria	dentro	de	terreno	privado,	mas	que	permite	che-
gar	de	carro	até	à	estação	de	Castro	Verde	–	Almodôvar	
o	 que	 nos	 indica	 que	 estavamos	 perto	 de	 chegar	 ao	
ponto	desejado.	Os	eucaplitos	situados	já	muito	perto	da	
linha	permitem	que	nos	possamos	deslocar	de	quando	
em	vez	sob	a	sua	sombra,	aliviando	um	pouco	o	des-
gaste	que	já	vamos	sentindo.	Ao	quilómetro	187,395	foi	

altura	de	passar	por	outra	passagem	de	nível,	esta	com	
sinal	de	muito	uso,	até	porque	a	 linha	neste	 local	 tem	
passagem	dentro	de	uma	herdade	que	se	estende	por	
vários	hectares.

Finalmente	 atingímos	 a	 placa	 do	 quilómetro	 188	 às	
13h52	e	havia	cada	vez	mais	vegetação	junto	da	linha.	
Foi	altura	de	apanhar	um	forte	susto	com	um	réptil	que	
estava	a	apanhar	banhos	de	sol	em	cima	de	uma	 tra-
vessa.	 Digo	 já	 que	 as	 cobras	 estão	 longe	 de	 ser	 dos	
meus	 animais	 preferidos	mesmo	 que	 a	 dimensão	 não	
seja	muito	grande,	no	entanto	e	como	a	máquina	estava	
sempre	pronta	a	disparar	lá	captei	uma	imagem	do	bicho	
que	acabou	por	desaparecer.

Depois	de	refeito	do	“cagaço”	que	apanhei	era	altura	
de	continuarmos	caminho	com	mais	uma	enorme	recta	
a	surgir	no	percurso.	Passamos	 junto	de	um	 local	que	
nos	 deu	a	 sensação	de	 ter	 sido	 escavado	para	 retirar	

Ponte de Louriçal do Pinheiro

Quilómetro 187 e mais uma ruína

Uma “surpresa” desagradável

baLastro
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terra	ou	pedras	para	uso	no	caminho	de	 ferro	e	quem	
sabe	com	a	possiblidade	de	ter	tido	ali	um	desvio	já	que	
os	antigos	marcos	da	CP	abrangem	uma	área	maior	do	
que	é	normal	ver.	

O	ritmo,	por	estranho	que	pareça,	mantinha-se	 inal-
terado.	 Eram	 14h18	 quando	 chegámos	 ao	 quilómetro	
189	 e	 faltavam	 pouco	 mais	 de	 dois	 quilómetros	 para	
chegarmos	até	à	estação	de	Castro	Verde.	Aqui	as	ce-
gonhas	são	mais	que	os	humanos	e	os	postes	com	ni-
nhos	sucediam-se.	A	curiosidade	prendeu-se	com	o	fac-
to	de,	sob	os	ninhos,	a	linha	estar	cheia	de	erva,	muito	
provavelmente	devido	à	existência	das	cegonhas	neste	
local.	Já	se	via	a	quinta	em	 fundo	e	pela	primeira	vez	
vimos	um	veículo	automóvel	a	circular	nas	redondezas	
numa	das	estradas	de	terra	batida	que	existia	junto	da	
linha.	Passamos	pela	passagem	de	nível	ao	quilómetro	
189,753	e	já	imaginamos	poder	descansar	no	fim	desta	
longa	caminhada.

E	pronto,	com	a	aproximação	à	civilização	já	alguém	
roubou	a	placa	metálica	do	quilómetro	190,	 felizmente	
não	deve	ter	tido	força	para	levar	o	resto	do	conjunto	e	
assim	sempre	sabemos	ao	certo	onde	estávamos.	Eram	
14h44	e	mais	uma	vez	demorámos	cerca	de	25	minutos	
para	andar	mais	mil	metros.	O	quilómetro	onde	entrá-
mos	tem	vários	pontos	de	interesse,	já	que	é	aqui	que	
estão	 instalados	alguns	dos	sinais	relacionados	com	a	
estação	de	Castro	Verde	–	Almodôvar.	Começamos	logo	
por	encontrar	a	sinalização	que	nos	 indica	a	distância	

que	faltava	para	o	sinal	avançado	que	protegia	a	entra-
da	na	estação.	Logo	depois	passamos	sobre	a	pequena	
ponte	metálica	do	Gavião	e	faltava	cada	vez	menos	para	
podermos	dar	por	finalizada	esta	aventura.	O	sinal	avan-
çado	colocado	ao	quilómetro	190,4	apresentava-se	com	
“via	livre”	e	em	fundo	já	se	conseguia	descortinar	o	local	
da	estrada	nacional	2	que	passa	sobre	a	linha.

Quilómetro	 191	 quando	 eram	 já	 15h11.	 É	 junto	 do	
marco	 quilométrico	 que	 encontramos	 um	 esticador	 de	
cabo	relacionado	com	a	sinalização,	sendo	que	este	ti-
nha	sido	o	primeiro	que	tinha	visto	ainda	em	condições	
de	funcionamento.	Depois	da	última	curva	era	já	visivel	
a	passagem	superior	e	a	entrada	na	estação	com	a	casa	
do	 locomóvel	 do	 lado	 direito.	Esta	 estranha	habitação	
era	onde	estava	instalada	a	maquinaria	destinada	a	reti-

Local onde pode ter existido extração de materiais para serviço 
da companhia com a localização do marco de propriedade CP

Passagem de nível ao quilómetro 189,753

Pontão de Gavião

Sinal avançado ao quilómetro 190,4

Esticador de cabo de sinalização
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rar	a	água	do	poço	que	era	depois	utilizada	na	estação.	
Às	14h24	passamos	finalmente	a	agulha	de	entrada	na	
estação	e	 temos	 todo	o	complexo	da	estação	à	nossa	
vista.	A	 passagem	de	 nível	 foi	 reaberta	 após	 o	 fim	do	
serviço	comercial	e	nota-se	que	tinha	havido	passagem	
da	dresine,	já	que	como	fomos	vendo	nalguns	locais	du-
rante	o	passeio	as	ervas	estavam	espalmadas	sobre	os	
carris.	Fizemos	uma	rápida	visita	à	zona	da	estação	que	
já	conheciamos	bastante	bem	e	concluímos	esta	longa,	
cansativa	mas	fantástica	caminhada.

Passaram	se	cerca	de	6h30	desde	que	demos	os	pri-
meiros	passos	perto	do	antigo	apeadeiro	da	Figueirinha	

e	nestes	quase	13	quilómetos	ti-
nhamos	mais	de	600	fotografias	
tiradas	 num	 traçado	 ferroviário	
que	se	encontrava	praticamente	
todo	em	bom	estado	e	pronto	a	
receber	circulações	assim	 fosse	
necessário.	É	um	passeio	muito	
bonito	 de	 se	 fazer,	 não	 só	 pela	
componente	 ferroviária,	 mas	
também	 pela	 envolvência	 do	
traçado	que	é	100%	rural	e	que	
está	praticamente	inalterada	pela	
mão	humana.	Em	condições	nor-
mais	demoraria	sempre	bem	me-
nos	do	que	o	tempo	que	foi	gasto	
por	nós,	mas	não	poderíamos	ter	
deixado	 de	 registar	 tudo	 aquilo	
que	nos	pareceu	 importante	até	
mesmo	 para	 podermos	 utilizar	
parte	desses	 registos	na	prepa-

ração	da	edição	impressa	da	Trainspotter	sobre	a	Linha	
do	Alentejo.

Como	é	do	conhecimento	geral	é	extremamente	peri-
goso	caminhar	ao	longo	da	linha	e	só	o	fizemos	porque	
não	estava	prevista	nenhuma	circulação	extraordinária	
da	 dresine,	 mas	 aconselhamos	 o	 máximo	 cuidado	 a	
quem	 queira	 arriscar	 e	 a	 que	 o	 faça	 acompanhado	 já	
que	como	foi	referido	não	existem	quaisquer	acessos	ou	
habitações	ao	longo	da	linha.

Casa do locomóvel e o fim da aventura em vista!

Estação de Castro Verde - Almodôvar, ponto final da caminhada
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 Pk 179, infelizmente não vimos o 
marco quilométrico.

Pontos quilométricos

 Pk 181 Pk 180

 Pk 182

 Pk 185

 Pk 188

 Pk 183  Pk 184

 Pk 186  Pk 187

 Pk 189  Pk 190 já “decapitado”
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Sobre	 as	 águas	 do	 rio	 Sabor	 reflectem-se	 os	
primeiros	 raios	de	sol	de	uma	manhã	de	Se-
tembro,	onde	uma	aragem	fresquinha	própria	

da	altura	do	ano	e	da	região	sopra	ao	longo	do	vale	no	
local	onde	nos	encontramos.	O	relógio	marca	07h30	da	
manhã	e	estamos	 junto	da	Quinta	do	Rego	da	Barca,	
situada	junto	da	estrada	nacional	que	liga	o	Pocinho	até	
Torre	de	Moncorvo.	A	razão	da	nossa	presença	neste	lo-
cal	que	nada	tem	que	ver	com	a	ferrovia	é	apenas	uma:	
chegar	até	Cricha,	uma	espécie	de	apeadeiro	situado	na	
extinta	Linha	do	Sabor.

O	troço	da	Linha	do	Sabor	entre	o	Pocinho	e	Torre	de	
Moncorvo	conta	com	cerca	de	12	quilómetros	e	foi	o	que	
primeiro	abriu	à	exploração	em	17	de	Setembro	de	1911	
sendo	que	Cricha	fica	situado	ao	quilómetro	5,9,	sensi-
velmente	a	meio	deste	percurso	que	englobava	a	mais	
imponente	rampa	ferroviária	de	Portugal	que	o	comboio	
tinha	de	vencer	desde	a	estação	do	Pocinho	na	Linha	
do	Douro	até	Torre	de	Moncorvo	um	desnível	de	cerca	
de	280	metros.	Estes	quilómetros,	como	todos	os	outros	
da	Linha	do	Sabor,	deixram	de	ter	comboio	no	final	da	
década	de	80	do	século	passado.

Na	Linha	do	Sabor,	e	ao	contrário	do	que	acontecia	
no	resto	do	país,	havia	o	hábito	de	nomear	algumas	ca-
sas	de	via	e	de	passagens	de	nível	como	foi	o	caso	de	

Cricha,	Lamelas	ou	Quinta	da	Água	sem	nenhuma	razão	
aparente,	mas	esse	acabou	por	 funcionar	como	 factor	
de	curiosidade	que	nos	levou	a	visitar	todos	esses	pon-
tos	da	linha.

Para	 chegar	 a	 Cricha	 não	 existe	 qualquer	 acesso	
ferroviário	digno	desse	nome	que	permita	chegar	até	lá	
com	um	veículo	automóvel	e	 isso	deixou	apenas	duas	
hipóteses.	Caminhar	vários	quilómetros	pelo	canal	 fer-
roviário	a	partir	 de	Torre	de	Moncorvo	ou	do	Pocinho,	
ou	 encontrar	 um	 ponto	 que	 nos	 permitisse	 lá	 chegar	
pela	distância	mais	curta	tentando	desse	modo	poupar	
o	maior	 tempo	possível	e	diminuindo	a	dificuldade	e	o	
cansaço.	Veio	daí	a	nossa	escolha	pela	Quinta	do	Rego	
que	nos	pareceu	ser	o	local	mais	propício

Iniciamos	a	nossa	caminhada	em	direcção	do	canal	
ferroviário	sem	o	termos	ainda	à	vista,	baseados	apenas	
no	nosso	sentido	de	orientação	e	tento	claro	perfeita	no-
ção	de	onde	é	que	o	mesmo	se	encontrava.	Após	per-
corrermos	as	ruas	ainda	desertas	desta	pequena	povo-
ação	optámos	por	seguir	por	um	caminho	agrícola	que	
logo	à	partida	apresentava	uma	inclinação	assinalável	e	
não	demorámos	muito	até	avistarmos	bem	lá	no	alto	e	
sensivelmente	a	meio	da	encosta	um	poste	 telefónico,	
uma	autêntica	relíquia	do	passado	ferroviário.	Com	a	su-
bida	a	tornar	se	cada	vez	mais	íngreme	tomamos	a	deci-

CriCha

Pedro André
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são	de	continuar	a	caminhar	ao	
redor	das	vinhas	e	por	entre	um	
olival,	aumentando	assim	a	dis-
tância,	mas	facilitando	e	de	que	
maneira	a	progressão.	

Por	 estranho	 que	 pareça	
demoramos	 apenas	 cerca	 de	
15	 minutos	 a	 atingir	 o	 canal	
ferroviário	 sendo	 que	 ambos	
pensávamos	que	a	tarefa	seria	
bem	mais	demorada.	Andámos	
cerca	 de	 um	quilómetro	 desde	
a	aldeia	até	ao	canal	ferroviário

A	 primeira	 impressão	 foi	 de	
pura	 desilusão	 pois	 encon-
tramos	 um	 caminho	 de	 terra	
batida	 no	 “local”	 do	 canal	 fer-
roviário,	mas	 afinal	 esta	 espé-
cie	 de	 acesso	 rodoviário	 tinha	
poupado	 a	 Linha	 do	 Sabor	 e	
os	 carris	 e	 travessas	 ainda	 se	
encontravam	 no	 local	 original	
embora	 num	 estado	 perfeita-
mente	 lastimável.	 O	 abando-
no	a	 que	 tudo	 isto	 tem	estado	
entregue	 ao	 longo	 dos	 últimos	
anos	 não	 tem	 impedido	 que	 a	
natureza	 volte	 a	 reclamar	 um	
espaço	 que	 era	 dela.	Ali	 mes-
mo	onde	chegámos	até	à	linha	
existe	uma	habitação	de	aspec-
to	 algo	 “moderno”	 que	 muito	
provavelmente	estaria	ligada	ao	
caminho-de-ferro,	mas	que	não	
era	 aquela	 que	 pretendíamos.	
A	única	opção	agora	era	cami-
nhar	 pelo	 canal	 ferroviário	 até	
chegarmos	a	Cricha,	mas	claro	
que	uma	coisa	é	planear	e	a	outra	é	concretizar.	

As	primeiras	dezenas	de	metros	fizeram-se	bastante	
bem	usando	esse	mesmo	caminho	de	terra	batida	que	
foi	aberto	ao	lado	da	linha,	só	que	o	caminho	acabou	e	
não	nos	restou	outra	hipótese	que	não	seguir	pela	an-
tiga	linha.	Como	seria	de	esperar	o	mato	há	muito	que	
ocupou	grande	parte	do	canal	e	são	já	várias	as	árvores	
de	grande	porte	que	surgem	por	entre	balastro	e	traves-
sas.	Nada	que	assuste	todos	aqueles	mais	habituados	
a	estas	andanças.

A	 linha	 vai	 contornando	 os	 montes	 em	 sucessivas	
contras	e	contra-curvas	o	que	permite	que	se	tenha	uma	
vista	fantástica	sobre	o	vale	e	sobre	os	cursos	de	água	
que	correm	 lá	no	 fundo.	Uma	paisagem	simplesmente	
lindíssima!!!	No	 outro	 lado	 do	 vale	 já	 é	 possivel	 ver	 a	
casa	de	Cricha	instalada	a	meia	encosta,	no	entanto	ain-

da	temos	algumas	centenas	de	metros	para	percorrer.	A	
engenharia	que	no	passado	permitiu	levar	o	comboio	até	
ao	interior	transmontano	é	algo	que	merece	ser	recorda-
do	e	 fazer	parte	da	história.	Foram	centenas	de	quiló-
metros	de	via	ferroviária	que	em	tempos	aproximaram	o	
interior	das	principais	vias	de	comunicação	e	deram	um	
novo	ânimo	a	um	povo	habituado	a	estar	isolado.	

Após	mais	umas	dezenas	de	metros	deparámos	com	
uma	trincheira	que	não	nos	deixou	outra	opção	que	não	
fosse	caminhar	pela	mesma,	percorrendo	desse	modo	
o	mesmo	percurso	do	comboio.	Se	até	aqui	ainda	tínha-
mos	nalguns	locais	a	possibilidade	de	escolher	locais	de	
passagem	mais	apropriados,	aqui	temos	mesmo	de	nos	
enfiar	no	meio	do	mato	existente	e	que	não	é	tão	pouco	
quanto	isso.	Uma	catana	teria	dado	algum	jeito.	

Sensivelmente	a	meio	da	trincheira	encontramos	um	
deslizamento	de	 terras	que	soterrou	por	completo	a	 li-

Uma vista fantástica sobre o vale e o rio com os primeiros raios de sol do dia
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nha	e	nem	conseguimos	ver	o	mínimo	sinal	da	mesma.	
É	até	difícil	de	acreditar	que	alguém	tenha	feito	a	pé	o	
percurso	entre	o	Pocinho	e	Torre	de	Moncorvo	nos	últi-
mos	 tempos	 já	que	não	encontramos	quaisquer	sinais	
de	 passagem	 de	 pessoas.	 É	 com	muita	 dificuldade	 e	
com	extrema	precaução	que	percorremos	o	que	 resta	
da	trincheira	até	encontrarmos	o	quilómetro	6.	Quem	di-
ria	que	no	meio	deste	caos	de	mato	iríamos	conseguir	
visualizar	o	ponto	quilométrico????

Por	esta	altura	temos	já	em	vista	a	casa	de	Cricha	e	
o	percurso	torna	se	bastante	fácil.	Uma	bonita	curva	em	
cotovelo	com	algumas	dezenas	de	metros	de	extensão	
sobre	uma	passagem	hidráulica	suportada	em	pedra	de	
um	arco	é	tudo	o	que	nos	separa	do	objectivo	traçado.	
Percorremos	mais	um	quilómetro	desde	a	primeira	casa	
que	encontramos	no	canal	ferroviário	pelas	07h45.	De-
morámos	uma	boa	meia	hora	para	percorrer	este	per-
curso	bastante	complicado.	

Tempo	para	olhar	para	
o	 que	 resta	 da	 Linha	 do	
Sabor,	 onde	 se	 incluem	
travessas,	balastro	e	car-
ril.	 É	 um	 facto	 que	 em	
meados	 de	 1988	 os	 últi-
mos	 comboios	 deixaram	
de	 por	 aqui	 passar,	 mas	
é	 também	 uma	 realidade	
que	estes	carris	que	aqui	
“sobrevivem”	parecem	ser	
os	de	origem.	A	espessu-
ra	deles	é	tão	irrisória	que	
quase	 parecem	 carris	 de	
uma	qualquer	via	mineira	
quanto	mais	de	uma	linha	
ferroviária	que	serviu	para	
escoar	 milhares	 de	 tone-
ladas	 de	 minério	 e	 que	
serviu	 para	 passageiros	
durante	cerca	de	70	anos.
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E	o	que	dizer	de	Cricha?	

Basicamente	 é	 uma	 casa	 situada	 no	
meio	 de	 nada	 e	 sem	 vestígios	 de	 civiliza-
ção	à	vista.	É	tão	isolada	que	as	linhas	de	
comunicação	que	acompanhavam	a	Linha	
do	Sabor	 nem	aqui	 passam	 tendo	a	 com-
panhia	optado	por	seguir	com	as	mesmas	
pelo	vale	poupando	deste	modo	um	par	de	
quilómetros.	

A	 casa	 está	 praticamente	 em	 ruínas	 e	
não	se	encontra	uma	explicação	lógica	para	
a	sua	existência	num	local	tão	ermo.	Se	fun-
cionou	aqui	uma	passagem	de	nível,	não	há	
vestígios	 da	 mesma.	 Como	 apeadeiro	 ou	
simples	 paragem	 também	 não	 parece	 ter	
sido	já	que	não	se	conhecem	horários	com	
esta	paragem	e	não	se	vê	sinal	de	ter	exis-
tido	uma	plataforma.	O	mais	provável	é	ter	
sido	uma	casa	da	companhia	como	tantas	
dezenas	de	outras	onde	se	guardavam	al-
guns	utensílios	necessários	à	manutenção	
da	via	e	onde	os	operários	se	podiam	abri-
gar	em	caso	de	necessidade.	

Depois	da	visita	é	altura	de	voltar	até	ao	
automóvel,	desta	vez	seguindo	um	novo	ca-
minho	que	nos	 leva	a	percorrer	mais	uma	
vez	vinhas	e	olivais.
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coMboios Miniatura

Ora	 cá	 estamos	 para	 mais	 uma	 crónica	 de	
modelismo	 ferroviário	 e,	 mantendo	 o	 foco	
em	quem	se	inicia	neste	hobbie	mas	não	es-

quecendo	quem	já	por	cá	anda	há	muito	tempo,	partilho	
hoje	convosco	a	minha	visão	do	modelismo	 ferroviário	
enquanto	 passatempo,	 considerando	 as	 suas	 diversas	
vertentes	e	as	potencialidades	que	pode	adicionar	à	nos-
sa	vida.

Trata-se	desta	vez	de	uma	visão	menos	técnica	e	mais	
prática	desta	aventura	em	miniatura,	e	é	por	aqui	que	
tudo	começa.	A	possibilidade	de	representar	a	realidade	
numa	escala	muito	mais	pequena	e	a	perspectiva	que	
tal	nos	dá	sobre	o	que	nos	rodeia.	Tal	como	uma	pintura,	
uma	 fotografia,	ou	no	 limite,	uma	descrição	que	 lemos	
num	livro	o	modelismo	ferroviário	permite-nos	represen-
tar	uma	 realidade	e	 tal	 como	as	anteriores	poderá	até	
certo	ponto	ser	considerado	uma	forma	de	arte.

Seja	o	modelista	que	cria	todo	o	cenário	de	raiz,	seja	
uma	composição	de	peças	adquiridas	no	mercado	e	de-
pois	compostas	sob	uma	determinada	ordem,	em	ambos	
os	casos	temos	uma	obra	única	que	reflecte	o	talento	de	
quem	a	criou.	E	o	que	é	que	temos	no	modelismo	ferro-
viário	que	não	existe	nas	formas	de	arte	acima	mencio-
nadas,	ou	mesmo	noutras	formas	de	modelismo?	

MOVIMENTO!

E	este	é	para	mim	um	dos	maiores	trunfos	deste	pas-
satempo,	permite-nos	recriar	realidades	em	miniatura	e	
até	certo	ponto	dar-lhes	vida!

Além	 disto	 temos,	 enquanto	 adultos,	 uma	 desculpa	
para	manter	 a	 criança	que	existe	dentro	de	 todos	nós	

viva.	A	minha	namorada	costuma	em	tom	de	brin-
cadeira	 chamar-lhes	 comboinhos,	 e	 eu	 orgulho-
samente	 assumo	 do	 alto	 dos	meus	 43	 anos	 que	
gosto	 de	 brincar	 com	 eles!	 Sim,	 sem	 vergonha,	
e	 isto	porque	o	modelismo	 ferroviário	é	acima	de	
tudo	 aquilo	 que	 se	 pretende	 de	 um	 passatempo,	
algo	que	nos	dá	prazer,	que	nos	proporciona	bons	
momentos,	que	nos	apresenta	desafios	constantes	
que	 nos	 obrigam	 a	 evoluir	 e	 que,	 numa	 vertente	
mais	 alargada	 e	 em	 resultado	 das	 redes	 sociais,	
dos	 encontros,	 dos	 fóruns,	 dos	 grupos	 de	módu-
los	nos	permite	conhecer	pessoas	fantásticas	que	
partilham	histórias	e	experiências	de	vida	com	um	
denominador	comum,	o	amor	pelos	comboios!

Parafusos & rebites
crónica de modelismo ferroviário 

AFINAL O QUE É ISSO DE MODELISMO 
FERROVIÁRIO!

Nelson Almeida



E	digo	amor	e	não	escolho	a	palavra	à	sorte,	paixão	
é	algo	fugaz,	algo	que	nos	cativa	de	forma	intensa	mas	
que	não	se	mantém,	que	desvanece	com	o	tempo.	So-
bre	este	passatempo,	e	resultado	da	minha	experiência	
própria,	com	mais	ou	menos	intensidade	este	é	um	pas-
satempo	com	potencial	para	se	 transformar	num	amor	
de	uma	vida.	Logo	para	começar	temos	as	diversas	ver-
tentes	e	formas	de	apreciar	um	mesmo	tema	comum…

AS VERTENTES
	

	Uma	das	coisas	que	mais	me	fascinou	enquanto	 fui	
evoluindo	no	hobbie	é	a	sua	universalidade.	Em	maior	
ou	menor	escala	temos	modelistas	ferroviários	espalha-
dos	por	 todo	mundo,	cada	um	com	os	seus	 interesses	
próprios	e	áreas	de	interesse	diferenciadas.	

Temos	modelistas	a	escolher	entre	a	via	estreita	e	a	
via	 larga,	 a	 escolher	 entre	 escalas	 diferentes	 que	 vão	
desde	 comboios	 a	 vapor	 com	 vários	 metros	 de	
comprimento	tripuláveis	até	comboios	que	não	têm	
um	comprimento	maior	do	que	um	dedo	mindinho!	

Temos	também	quem	goste	de	representar	am-
bientes	industriais	ou	citadinos	ou	aqueles	que	pre-
ferem	representar	uma	bela	paisagem	campestre,	
mas	 existe	mesmo	 quem	 prefira	 não	 representar	
nenhuma	destas	realidade	e	concentrar-se	apenas	
na	vertente	de	coleccionismo.

Há	quem	goste	de	ter	uma	pequena	maqueta	em	
casa	para	fazer	circular	umas	composições,	e	não	
se	 surpreendam	 mas	 algumas	 destas	 maquetas	
chegam	a	ocupar	o	equivalente	a	um	pavilhão	no	
entanto	o	fascínio	do	hobbie	reside	no	facto	de	ser	

igualmente	interessante	construir	uma	maqueta	em	
cima	de	uma	porta	velha,	ou	de	uma	mesa	de	café!	
Raios,	eu	tenho	uns	amigos	que	fizeram	maquetas	
dentro	de	caixas	de	pizza!!!

Há	quem	goste	de	construir	kits	de	estruturas	ou	
de	material	 circulante	 e	 há	 quem	 goste	 de	mon-
tar	 circuitos	 electrónicos	 e	 informáticos,	 há	 quem	
goste	de	pintar	belos	cenários	e	há	quem	goste	de	
operar	os	comboios	em	miniatura	como	se	de	reais	
se	 tratassem	com	horários	a	cumprir	e	pequenos	
passageiros	à	escala	para	transportar!

Existe	o	modelismo	ferroviário	modular	que	con-
siste	em	diversos	amigos	construírem	módulos	di-
ferentes	no	entanto	compatíveis	entre	si	que	per-
mite	 a	 construção	 de	 uma	 grande	 maqueta	 com	

dezenas	de	metros	de	comprimento	como	se	de	um	lego	
gigante	 se	 tratasse,	e	 já	que	 falamos	de	Lego,	há	até	
Modelismo	Ferroviário	em	legos!

Todas	estas	vertentes	nos	ensinam	algo,	a	coleccionar	
ou	a	construir	existe	uma	série	de	 talentos	que	vamos	
desenvolvendo	 e	 que	 nos	 permitem	perceber	 a	 nossa	
evolução,	acima	de	 tudo	a	sensação	que	aprendemos	
algo	novo,	algo	que	muitas	vezes	acaba	por	se	revelar	
útil	noutras	facetas	da	nossa	vida.

Esta	 é	 uma	 das	 razões	 que	 considero	 mais	 válidas	
para	apresentarmos	este	passatempo	aos	mais	novos,	
numa	 era	 em	 que	 quase	 todos	 andamos	 agarrados	 a	
ecrãs	é	muito	importante	que	apresentemos	aos	miúdos	
outras	formas	de	entretenimento!	Numa	época	em	que	
as	pessoas	estão	mais	 vocacionadas	a	 consumir	 con-
teúdos	sem	questionar	os	mesmos,	sem	desafios,	sem	
criatividade	deveria	ser	objectivo	de	 todos	nós	a	apre-
sentação	 aos	 nossos	 filhos,	 sobrinhos	 etc..	 passatem-
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pos	que	estimulem,	que	desafiem	e	que	lhes	per-
mitam	desenvolver	novas	capacidades.

Eu	 tenho	uma	profissão	que	pela	 sua	 natureza	
tem	 sempre	 presente	 uma	 dose	 considerável	 de	
stress	e	o	modelismo	 ferroviário	surgiu	um	pouco	
como	uma	terapia,	um	escape,	uma	forma	de	me	
abstrair	 das	 dificuldades	 diárias	 da	 minha	 vida.	
Com	o	tempo	acabei	por	concluir	que	o	efeito	tera-
pêutico	era	bem	superior	a	uma	consulta	de	psico-
logia,	a	várias	consultas	de	psicologia!	Só	por	aqui	
já	poupei	muito	dinheiro!

Já	que	falamos	de	dinheiro	convém	realçar	que	
como	qualquer	hobbie	existem	custos	mas	quando	
se	gosta	a	sério	estes	custos	 tornam-se	mais	um	
desafio	pois	é	possível	 construir	muita	coisa	com	
muito	pouco,	basta	uns	pedaços	de	cartão	e	umas	tintas	
para	construir	uma	estrutura	para	decorar	a	nossa	ma-
queta.	Com	uns	pedaços	de	madeira	construímos	uma	
locomotiva	 e	 com	 esferovite	 construímos	 montanhas.	
Na	realidade	muito	mais	que	o	dinheiro	a	imaginação	é	
o	nosso	único	limite.	Este	hobbie	tem	uma	flexibilidade	
fantástica	e	permite-nos	fazer	imenso	com	muito	pouco!

O	modelismo	 ferroviários	nas	diversas	vertentes	que	
nos	propõe	permite-nos	escolher	 qual	 o	ambiente	que	
pretendemos	representar,	independentemente	da	esca-
la	o	ambiente	maioritariamente	representado	pelos	mo-
delistas	portugueses	foi	durante	muito	tempo	o	alemão,	
este	 facto	 deveu-se	 principalmente	 à	 oferta	 disponível	
de	material	circulante	e	kits	de	estruturas	pois	as	maio-
res	 fábricas	 mundiais	 tiveram	 origem	 na	 Alemanha	 e	
como	 tal	escolheram	em	grande	parte	basear	os	seus	

produtos	 nessa	 realidade.	 Felizmente	 a	 evolução	 tem	
permitido	que	cada	vez	mais	existam	ofertas	disponíveis	
para	representar	a	nossa	realidade.

E	é	aqui	 que	surge	o	último	 trunfo	para	este	passa-
tempo,	a	preservação	da	nossa	memória	colectiva.	 In-
felizmente	no	nosso	país	pouco	se	preserva	do	nosso	
património	ferroviário	e	a	recente	proposta	de	alienação	
de	mais	material	 circulante	 por	 parte	 da	CP	 corrobora	
esta	tese.	Não	sei	se	por	falta	de	meios	se	por	falta	de	
visão	estratégica	aos	poucos	temos	delapidado	o	nosso	
património	e	o	futuro	nada	de	bom	augura	pelo	que	nos	
cabe	a	nós,	ainda	que	em	miniatura,	representar	a	nossa	
história	da	melhor	forma	possível.

Poderá	não	ser	o	“World’s	Greatest	Hobby”	como	os	
americanos	profusamente	publicitaram	no	passado	mas	
é	sem	dúvida	um	hobbie	com	imenso	potencial	e	extre-
mamente	 gratificante	 pois	 o	 sentimento	 de	 realização	

consegue-se	 com	 cada	 pequena	
peça	que	montamos,	que	colocamos	
a	circular,	que	restauramos,	que	co-
leccionamos	ou	que	criamos!	

A	 simples	 admiração	 das	 obras	
a	 que	 damos	 vida	 completa-nos	 e	
transporta-nos	para	a	nossa	peque-
na	 realidade	 em	 miniatura,	 e	 nesta	
realidade	vivemos	sonhos	a	espreitar	
pela	 janela	do	nosso	pequeno	com-
boio	 e	 a	 apreciar	 a	 paisagem	 que	
surge	a	cada	curva,	a	cada	recta,	a	
cada	estação	a	cada	montanha...
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Programa de conversas e exibições 
da aPac # 2018

A APAC retoma as atividades na sua Sede Nacional, em Lisboa – Santa Apolónia, nos terceiros sábados 
dos meses de Março, Abril e Maio, com início pelas 16h00 e com duração aproximada de 2 horas. 

Os interessantes conteúdos encontram-se abaixo resumidos. 
A participação é também aberta a Não-Sócios da APAC. Apareça, participe!

dia 17 de Março | fiLMe, a cargo de Luís Moura

títuLo: uM dia eM Medina

Em 1998 Medina já não era aquela estação 
de 30 anos antes em que todos os 

comboios mudavam de locomotiva e em que 
a cantina servia centenas de “desayunos 
ó bocadillos y algo de beber” no quarto de 
hora, vinte minutos e tantas vezes mais, 
de paragem de cada comboio. Mas ainda 
não era o “deserto” de hoje. Para além 
dos inúmeros Talgos III ainda havia muitos 
comboios com locomotiva e carruagens. 
Nas 14 horas que lá estivemos vimos 
passar umas boas dezenas de comboios de 
passageiros e bastantes de mercadorias, 
quase todos com paragem.

dia 21 de abriL | sLides, a cargo de owen brison 
títuLo: os eLéctricos de Lisboa

Para um jovem siderodromófilo vindo 
do outro lado do mundo e chegado 

a Lisboa no final dos anos 70, os 
eléctricos, com a sua enorme variedade 
e numa rede ainda muito extensa, foram 
uma paixão à primeira vista. 
Vamos pois deliciar-nos com uma 
selecção das suas fotos, de enorme 
qualidade, de uma época tão próxima 
mas já tão longínqua.
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dia 19 de Maio | conferência, a cargo de neLson 
oLiVeira

títuLo: a eVoLução da tracção a Vapor nos caMinhos de 
ferro do suL e sueste. das origens ao arrendaMento 
peLa cp

O autor continua a sua abordagem 
à história da evolução técnica da 

tracção a vapor na rede de via larga, desta 
vez dedicando a atenção aos Caminhos 
de Ferro a sul do Tejo, começando nas 
companhias primitivas e passando pela 
gestão do Estado até 1927, ano em que a 
CP toma as linhas de arrendamento. 
Nesta sessão tentar-se-á dar um breve 
panorama sobre as características 
e algumas estórias das séries mais 
representativas, enquadrando-as na 
evolução da tecnologia da tracção a vapor e 
na evolução dos serviços.

dia 16 de junho | docuMentário, a cargo de 
hugo pereira 
títuLo: Linha do tua

Em 1887, inaugurava-se a Linha do Tua, entre Foz-Tua e 
Mirandela, na presença dos poderes locais, das autoridades 

religiosas e do próprio Rei. A cerimónia foi o ponto culminante de 
um esforço épico de engenheiros e operários que nos três anos 
anteriores haviam trabalhado, suado e morrido no deslumbrante 
mas inexorável vale do Tua. 
Numa perspectiva mais ampla, o novo caminho-de-ferro 
representava o triunfo do progresso, do génio humano e da 
máquina a vapor, em prol do qual o Fontismo vinha lutando 
desde meados do século XIX. Nos anos seguintes à abertura, e 
durante mais de um século, a Linha do Tua tornou-se um símbolo 
de desenvolvimento em Trás-os-Montes e principal corredor 
de mobilidade regional da província. Até que, acossado pela 
concorrência automóvel, a linha começou a entrar em decadência, 
acabando por ser encerrada 
parcialmente em 1991 e na sua 
totalidade em 2008. 
Resta a sua memória e a 
sua história, contada neste 
documentário em três episódios.
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Rota das amendoeiRas

Conheça uma vasta região do Douro nos nossos comboios com vista privi-
legiada para as amendoeiras.
Uma viagem magnífica, que atravessa uma vasta região do Douro, até ao 
Pocinho, onde o cenário verde da paisagem é pontuado pelo colorido das 
amendoeiras, num percurso através da história e tradições locais.

Comboios especiais no percurso Porto Campanhã - Pocinho e volta, com 
três circuitos rodoviários à escolha.

Programa em 2018

Programa	de	um	dia,	com	viagem	em	comboio	especial,	formado	por	carruagens	de	1ª	e	2ª	classe,	no	percurso	
Porto	(Campanhã)	–	Pocinho	e	volta,	com	3	circuitos	rodoviários	à	escolha:

l Rota	A	–	Pocinho,	Museu	do	Côa	(visita	guiada	ao	museu),	Figueira	de	Castelo	Rodrigo	(tempo	para	almoço),	
Castelo	Rodrigo,	Barca	D’Alva,	Penedo	Durão	(vista	panorâmica),	Freixo	de	Espada	à	Cinta	e	Pocinho.

l Rota	B	–	Freixo	de	Numão,	Penedono,	Trancoso	(tempo	para	almoço),	Marialva	(visita	guiada	ao	castelo),	
Meda	(visita	guiada	à	adega	Quinta	Vale	D’Aldeia),	Museu	do	Côa	(visita	guiada	ao	museu),	Foz	Côa	e	Pocinho.

l Rota	C	–	Pocinho,	Torre	de	Moncorvo,	Mogadouro	(tempo	para	almoço	e	visita	ao	Museu	de	Arqueologia),	
Santuário	de	Cerejais	(vista	panorâmica	-	os	autocarros	vão	até	ao	Calvário	e	à	Loca),	Vila	Flor	e	Pocinho.

s á b a d o s :  3 ,  10 ,  17  e  24  d e  m a R ç o .

https:// https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/rota-amendoeiras

©  CP

https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio
https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/rota
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tua expRess

Viaja numa linha histórica com 
130 anos

Desfruta de um tradicional pas
seio junto ao rio Tua num comboio 
moderno e sustentável, numa via-
gem de sentidos, com uma paisa-
gem única!

http://mystictua.com/pt/tua-express/

© Mário Ferreira

http://mystictua.com/pt/tua


trainspotter iMpressa

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.

estação terMinaL

54

esgotado

Novid
ade

https://www.caminhosdeferro.pt/loja
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Na	próxima	edição	visitaremos	um	dos	
apeadeiros	esquecidos	da	Linha	de	Évora.


