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traiNsPotter iX, dezembro de 2018 

as locomotivas 1800 
Após	um	interregno	mais	 longo	que	o	habitual,	

voltamos	aos	números	especiais	da	Trainspot-
ter	com	uma	edição	verdadeiramente	especial.	

Com	a	 proposta	 e	 a	 contribuição	maioritária	 de	David	
Clough,	um	dos	maiores	fãs	das	inglesas	Class	50	e	das	
nossas	1800,	trazemos	uma	edição	consagrada	às	incrí-
veis	locomotivas	English	Electric	de	2.700	cavalos,	que	
celebram	este	ano	o	seu	50º	aniversário.	

As	poderosas	locomotivas	diesel	de	fabrico	inglês,	as	
únicas	alguma	vez	aptas	a	140	km/h	no	nosso	país,	de-
sempenharam	um	importante	papel	no	corredor	interna-

cional	da	Beira	Alta,	mas	foi	no	sul	do	país	que	acaba-
ram	por	escrever	as	suas	melhores	páginas	de	história,	
onde	acumularam	prestações	de	exceção	e	uma	vitali-
dade	 que	 lhes	 valeu	 um	estatuto	 lendário	 nos	 nossos	
caminhos	de	ferro.

Com	 uma	 longevidade	 que	 superou	 claramente	 as	
suas	 irmãs	 inglesas	(as	Class	50),	de	que	descendem	
quase	directamente,	as	1800	acabaram	por	cessar	ser-
viço	no	início	do	novo	milénio.	Do	lote	de	dez	locomoti-
vas,	sobreviveu	a	locomotiva	1805,	actualmente	perten-
ça	do	Museu	Nacional	Ferroviário	e	que	aguarda	revisão	

para	voltar	aos	carris.

Este	número	conta	com	numerosas	
colaborações,	que	emprestam	a	esta	
Trainspotter	um	valor	distinto,	tão	dis-
tinto	 como	 a	 carreira	 destas	 fabulo-
sas	locomotivas	merece.

Este	número	abarca	toda	a	carreira	
das	locomotivas,	desde	a	especifica-
ção	 técnica	 e	 objectivos	 da	 compra	
até	 à	 retirada	 de	 serviço,	 destacan-
do-se	 as	 características	 técnicas	 e	
funcionamento	 das	 locomotivas,	 a	
“carreira”	muito	particular	que	tiveram	
ao	 serviço	 de	 comboios	 especiais	
do	grupo	PTG	e	ainda	um	artigo	do	
Museu	Nacional	 Ferroviário	 sobre	 a	
1805.

Como	sempre,	a	venda	é	assegu-
rada	pela	APAC	–	Associação	Portu-
guesa	dos	Amigos	dos	Caminhos	de	
Ferro,	sendo	os	seus	 lucros	orienta-
dos	para	os	projetos	de	preservação	
e	desde	logo,	atualmente,	o	restauro	
da	automotora	Nohab	0111	do	Museu	
Nacional	Ferroviário.

A	revista	pode	ser	comprada	na	loja	
online	da	APAC:	

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

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

Ricardo Quinas

O	Governo	pegou	na	enxada	e	foi	para	o	vasto	cemitério	dos	projectos	defuntos	à	procura	
de	 umas	 ideias	 para	 construir	 o	 Programa	

Nacional	 de	 Investimentos	 2030.	 Na	 ala	 da	 ferrovia,	
uma	 zona	 praticamente	 com	 a	 lotação	 esgotada,	
encontrou	 e	 desenterrou	 uns	 quantos	 projectos	 que	
foram	 sucumbindo	 nas	 últimas	 décadas.	 Felizmente,	
encontrou	por	lá	alguns	interessantes,	que	em	Portugal	
é	 o	mesmo	 que	 dizer	 que	 encontrou	 projectos	 que	 já	
deviam	estar	concluídos	há	pelo	menos	uma	década.

Não	 foi	 um	 exercício	 particularmente	 complicado.	
Com	tanto	por	fazer	na	rede	ferroviária	nacional,	no	final	
de	contas,	encontravam-se	lá	quase	todos	os	projectos	
que	rompiam	com	os	traçados	centenários	com	os	quais	
a	ferrovia	em	Portugal	definha	há	décadas.	Infelizmente,	
tal	 como	a	 história	 nos	mostra,	 executá-los	 será	mais	
uma	vez	o	enorme	desafio	a	ultrapassar.

O	 primeiríssimo	 destaque	 do	 novo	 plano	 é	 a	
recuperação	 do	 projecto	 de	 alta	 veloc...	 perdão,	 alta	
prestação.	Não	é	que	se	destaque	pela	ambição	–	no	
final	de	contas,	já	há	mais	de	30	anos	se	prometia	uma	
ligação	 Lisboa	 –	 Porto	 em	 duas	 horas	 e	 ainda	 hoje	
estamos	há	mais	de	40	minutos	desse	tempo	–	mas	sim	
pelo	 que	 representa	 em	 termos	 simbólicos	 e	 práticos	
para	a	rede	ferroviária	nacional.	Em	termos	simbólicos,	
mostra	 o	 inevitável:	 a	 execução	 do	 projecto	 agora	
eufemisticamente	 chamado	 de	 alta	 prestação	 entre	
Lisboa	e	Porto	nunca	foi	definitivamente	abandonado	e	
é	um	imperativo,	 independentemente	dos	moldes	e	do	
tempo	que	leve	a	ser	executado.

Em	termos	práticos,	a	sua	real	execução	significará	
que	 o	 sul	 e	 o	 norte	 do	 país	 ficarão	
cerca	de	40	minutos	mais	próximos,	o	
que	por	 si	 só	é	 um	ganho	 competitivo	
significativo	 e	 de	 uma	 abrangência	
territorial	 transversal	 a	 todos	 os	 eixos	
ferroviários,	 dependentes	 em	 absoluto	
da	 Linha	 do	 Norte	 enquanto	 coluna	
vertebral	 de	 toda	 a	 rede	 ferroviária.	 E	
com	isto	ainda	podemos	acrescentar	a	
possibilidade	de	subtrair	alguns	camiões	
às	estradas	com	a	libertação	de	canais	
para	comboios	de	mercadorias.

Encontramos	 outros	 conhecidos	
fantasmas	ressuscitados	no	PNI	2030.	A	
nova	Linha	de	Sines,	a	nova	linha	Aveiro	
–	 Mangualde	 e	 a	 ligação	 desnivelada	

em	Alcântara	são	alguns	dos	mais	célebres	vultos	que	
estão	 de	 volta.	 Sendo	 apostas	 positivas,	 infelizmente	
a	 sua	 presença	 no	 PNI	 2030	 é	 a	 expressão	 perfeita	
da	 incapacidade	 nacional	 de	 concretizar	 projectos	
ferroviários	com	alguma	dimensão	nas	últimas	décadas	
e	 que	 se	 tem	 acentuado	 ao	 longo	 dos	 anos	 com	 um	
Ferrovia	2020	pobre	e	que	teima	em	não	sair	do	papel.

Seguramente	que,	com	estes	projectos,	o	PNI	2030	
até	promete	no	global	um	acréscimo	competitivo	para	a	
rede	 ferroviária	nacional	que	supera	 largamente	o	que	
nos	 prometia	 o	 PETI	 3+,	 entretanto	 transformado	 em	
Ferrovia	2020,	e	que	se	concentrou	em	larga	medida	em	
renovar	simplesmente	o	ciclo	de	vida	da	infraestrutura,	
mas	isso	seria	o	mínimo	exigível	numa	altura	em	que	a	
economia	do	país	cresce	acima	do	que	tem	sido	habitual	
nas	últimas	duas	décadas.

No	entanto,	este	PNI	2030	também	nos	mostra	que	
continua	a	não	existir	 qualquer	 capacidade	 técnica	de	
planeamento	 em	 Portugal.	 Além	 dos	 velhos	 defuntos	
que	 estão	 de	 volta,	 e	 para	 os	 quais	 percebemos	 que	
ainda	 falta	 fazer	quase	 tudo	para	que	esses	projectos	
se	 tornem	uma	realidade,	o	novo	plano	apresenta-nos	
apenas	largos	milhões	de	euros	alocados	a	mãos	cheias	
de	intenções	vagas	e	por	vezes	até	difíceis	de	interpretar.

É	certo	que	para	já	a	concretização	destes	projectos	
chegam	para	alavancar	a	rede	ferroviária	nacional	para	
um	nível	um	pouco	superior,	mas	é	igualmente	certo	que,	
para	o	futuro,	necessitaremos	de	fazer	um	trabalho	de	
casa	muito	mais	profundo	se	efectivamente	quisermos	
pensar	a	 ferrovia	de	 forma	estruturada	enquanto	meio	
de	coesão	territorial.

Comboio de contentores Terminal XXI - Plataforma de Cacia à passagem 
na zona da encosta das Portas do Sol, 2 de Julho de 2016. Será desta 

que o traçado da Linha do Norte abandona este histórico traçado?

Ricardo Quinas
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O Programa Nacional de Investimentos 2030 
(PNI 2030), publicado no dia 10 de Janeiro 
deste ano, é o sucessor do anterior Pla-

no Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 
(PETI3+) enquanto documento estruturante dos in-
vestimentos a nível nacional a realizar no período 
entre 2020 e 2030, no âmbito do próximo Quadro Co-
munitário de Apoio que vigorará entre 2020 e 2027.

O	PNI	2030	resultou	de	um	processo	de	auscultação	
pública	que	decorreu	no	ano	de	2018,	tendo	reunido	em-
presas,	universidades,	entidades	públicas	e	especialis-
tas	em	várias	sessões,	e	é	um	documento	mais	abran-
gente	 do	 que	 o	 seu	 antecessor	 ao	 considerar	 não	 só	
a	 área	 dos	 transportes	 e	mobilidade,	mas	 também	as	
áreas	do	ambiente,	da	energia	e	do	regadio.	

O	 novo	 programa	 promete	 um	 investimento	 total	 de	
21.905	milhões	de	euros,	com	parte	assegurada	por	fi-
nanciamento	público,	quer	seja	de	forma	directa	através	
das	 administrações	 públicas,	 das	 quais	 provêm	 cerca	
de	12.446	milhões	de	euros	(57%),	quer	seja	de	forma	
indirecta	através	do	sector	empresarial	do	Estado,	com	
1,466	milhões	de	euros	de	 investimento	previsto	(6%).	
O	financiamento	público	directo	será	oriundo	de	fundos	
comunitários,	de	financiamento	nacional	através	do	fun-
do	ambiental,	através	da	redução	de	encargos	com	PPP	
e	através	de	 receitas	gerais	do	orçamento	do	Estado.	

Por	fim,	7.993	milhões	de	euros	(37%)	cabem	ao	sector	
privado.

Os	 21.905	milhões	 de	 euros	 encontram-se	 distribuí-
dos	por	um	total	de	72	projectos	e	programas	a	realizar	
na	próxima	década.	Aos	transportes	e	mobilidade	cabe	
a	maior	fatia,	cerca	de	12.655	milhões	de	euros	(58%),	
seguindo-se	 a	 área	 da	 energia	 com	4.930	milhões	 de	
euros	(23%),	a	área	do	ambiente	com	3.570	milhões	de	
euros	(16%)	e	o	regadio	com	750	milhões	de	euros	(3%).

Dentro	dos	12.655	milhões	de	euros	para	os	transpor-
tes	e	mobilidade	alocados	a	44	projectos	e	programas,	a	
maior	fatia	está	prometida	para	a	ferrovia,	4.040	milhões	
de	euros	em	financiamento	 quase	exclusivamente	 pú-
blico,	distribuídos	por	13	propostas.	A	mobilidade	sus-
tentável	e	transportes	públicos,	subsector	onde	se	inclui	
sobretudo	a	mobilidade	urbana,	reúne	3.390	milhões	de	
euros	em	nove	propostas,	seguindo-se	o	sector	maríti-
mo-portuário	 com	 2.488	milhões	 em	 oito	 propostas,	 a	
rodovia	com	1.625	milhões	em	oito	propostas,	o	sector	
aeroportuário	com	três	propostas	e	restam	405	milhões	
de	euros	referentes	a	três	propostas	de	âmbito	rodoviá-
rio	e	ferroviário	em	simultâneo.

A	elaboração	do	PNI	2030	partiu	 de	um	diagnóstico	
referente	a	cada	um	dos	subsectores	referidos	anterior-
mente,	com	o	objectivo	de	identificar	as	suas	principais	
lacunas	e	deficiências.	De	forma	sintética,	relativamente	

coNcluído o Programa 
NacioNal de iNvestimeNtos 

Para a PróXima década

Distribuição das verbas referentes à área de transportes e mobilidade pelos diversos sectores envolvidos e número de projectos ou 
programas previstos. Adaptado de Programa Nacional de Investimentos 2030 - Relatório.
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à	ferrovia	foram	identificadas	as	seguintes	questões:

•	 Competitividade	da	 rede	 ferroviária	nacional	 li-
geiramente	abaixo	da	média	europeia,	em	16º	lugar	en-
tre	 os	 26	 países	 da	UE	 com	 ferrovia.	 Não	 tendo	 sido	
referido,	é	significativo	que	os	países	abaixo	de	Portugal	
são	 maioritariamente	 países	 que	 aderiram	mais	 tarde	
à	UE,	havendo	apenas	três	excepções	–	Itália,	 Irlanda	
e	Grécia	–	e	havendo	mesmo	países	que	aderiram	em	
2004	e	já	se	encontram	à	sua	frente,	nomedamente	Es-
lováquia,	República	Checa,	Lituânia	e	Letónia.

•	 Uma	das	mais	baixas	densidades	de	rede	ferro-
viária	por	habitante	–	246	km	por	milhão	de	habitantes	
–	apenas	maior	do	que	a	Grécia	e	a	Holanda,	e	muito	
abaixo	dos	432	km	por	milhão	de	habitantes	de	média	
europeia;

•	 Quota	modal	de	transporte	de	passageiros	bas-
tante	abaixo	da	média	europeia	–	4,2%	contra	7,8%	dos	
passageiros-quilómetro;

•	 Quota	modal	do	transporte	de	mercadorias	em	

crescimento	 significativo,	 representando	 já	 14,5%	 em	
toneladas	–quilómetro,	mas	ainda	abaixo	da	média	eu-
ropeia	de	17,4%;

•	 Troços	actualmente	existentes	com	a	capacida-
de	instalada	já	esgotada;

•	 O	investimento	em	segurança	reduziu	significa-
tivamente	o	número	de	colisões	e	colhidas,	registando-
-se	actualmente	0,54	mortes	por	milhões	de	comboios-

Densidade das redes ferroviárias dos países da União Europeia 
em quilómetros por milhão de habitantes. Adaptado de Programa 

Nacional de Investimentos 2030 - Diagnósticos Setoriais.

Qualidade ferroviária percepcionada nos países da União Europeia.
Adaptado de Programa Nacional de Investimentos 2030 - Diagnósticos Setoriais.

Quota modal do transporte ferroviário de passageiros em 
Portugal em percentagem de passageiros-quilómetro e volume 
de passageiros em milhares de milhão de passageiros-quilómetro 
(erradamente referido no gráfico como milhões de passageiros-
quilómetro). Adaptado de Programa Nacional de Investimentos 

2030 - Diagnósticos Setoriais.
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-quilómetro,	 mas	 Portugal	 encontra-se	 ainda	 afastado	
da	média	europeia	de	0,30.

Relativamente	 aos	 transportes	 públicos	 urbanos,	 o	
PNI	2030	identificou	como	principais	aspectos:

•	 A	 reduzida	quota	modal	 dos	 transportes	públi-
cos,	 apesar	 da	 proporção	 de	 população	 a	 residir	 em	
meio	urbano	estar	em	crescimento	há	várias	décadas;

•	 A	 falta	 de	 abrangência	 territorial	 e	 oferta	 de	
transportes	 públicos	 em	 grande	 parte	 do	 território	 em	
contraponto	com	problemas	de	capacidade	nas	zonas	
densamente	povoadas;

•	 Falta	 de	 integração	dos	 sistemas	de	 transpor-
tes.

Neste	sentido,	o	programa	aponta	como	principais	ob-
jectivos	para	a	rede	 ferroviária	nacional	a	digitalização	
das	actividades	logísticas,	a	continuação	da	reabilitação	
e	modernização	 dos	 activos	 da	 rede	 ferroviária	 nacio-
nal,	 o	 aumento	 da	 capacidade	 e	 a	 expansão	 da	 rede	

Quota modal do transporte ferroviário de mercadorias em 
Portugal em percentagem de toneladas-quilómetro e volume 
de mercadorias em milhões de toneladas (erradamente referido 
no gráfico como milhões de toneladas-quilómetro). Adaptado 
de Programa Nacional de Investimentos 2030 - Diagnósticos 

Setoriais.

Nível de ocupação da rede ferroviária nacional. Adaptado 
de Programa Nacional de Investimentos 2030 - Diagnósticos 

Setoriais.

Mapa de tempos de acesso às estações ferroviárias mais 
próximas. Adaptado de Programa Nacional de Investimentos 

2030 - Diagnósticos Setoriais.

Distribuição da população em Portugal por tempo de acesso 
às estações ferroviárias. Adaptado de Programa Nacional de 

Investimentos 2030 - Diagnósticos Setoriais.
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ferroviária	nacional	e,	para	as	redes	ferroviárias	ligeiras,	
o	reforço	das	redes	de	metropolitano	de	Lisboa	e	Por-
to	e	eventualmente	o	desenvolvimento	de	outras	redes	
de	transporte	ligeiro	em	canal	próprio	em	cidades	com	
mais	de	100	mil	habitantes.	Na	prática	não	existe	ainda	
qualquer	projecto	para	estas	últimas	propostas,	haven-
do	apenas	verbas	alocadas:	445	milhões	de	euros	para	
o	Metro	de	Lisboa	e	620	milhões	de	euros	para	o	Metro	
do	Porto,	 e	 1.015	milhões	 de	 euros	 para	 os	 sistemas	
ligeiros	de	transporte	em	canal	dedicado,	670	dedicados	
à	área	metropolitana	de	Lisboa,	240	para	a	área	metro-
politana	do	Porto	e	105	para	outras	cidades.

Entre	as	13	propostas	para	a	ferrovia	contam-se	seis-
projectos	 especificados	 e	 sete	 programas,	 dentro	 dos	
quais	estão	elencados	vários	projectos.	A	esmagadora	
maioria	assenta	em	ideias	que	nunca	passaram	do	pa-
pel	e	que	foram	novamente	recuperadas,	quer	do	estudo	
do	Grupo	de	Trabalho	para	as	Infraestruturas	de	Eleva-
do	Valor	Acrescentado	realizado	em	2014,	quer	das	que	
transitaram	para	 o	PETI	 3+	 e	mesmo	para	 o	Ferrovia	
2020,	mas	que	foram	excluídas	por	alegadamente	não	
terem	conseguido	financiamento	europeu.	Entre	os	seis	
projectos,	contam-se	os	seguintes:

•	 Ligação da Linha de Cascais à Linha de 
Cintura através de uma ligação desnivelada em 
Alcântara, incluindo a ligação ferroviária sub-
terrânea para servir o porto de Lisboa, cuja tria-
gem ferroviária também está previsto ser sub-
terrânea;
•	 Nova linha em via única entre Sines e 

Grândola-Norte e respectiva concordância com 
a Linha do Sul;
•	 Modernização da Linha do Sul entre Tor-

re Vã e Tunes, com a execução de pequenas 
variantes ao actual traçado para aumento das 
velocidades e a supressão das passagens de 
nível ainda existentes. Inclui ainda a reformula-
ção do layout da estação do Pinhal Novo;
•	 Modernização da Linha do Alentejo, atra-

vés da duplicação do troço Poceirão – Bombel 
e	da	electrificação	e	 instalação	de	sinalização	
electrónica no troço Casa Branca – Beja;
•	 Requalificação	 da	 Linha	 do	 Vouga	 en-

tre Espinho e Oliveira de Azeméis, incluindo a 
amarração à Linha do Norte. Não tendo sido es-
pecificado,	atendendo	ao	valor	de	investimento	
previsto, contemplará a adaptação para bitola 
ibérica;
•	 Nova linha em via única entre Aveiro e 

Mangualde.

A estação de Alcântara-Terra passará a ser subterrânea com 
ligação directa à Linha de Cascais © Ricardo Quinas

A duplicação e modernização do troço Poceirão - Bombel 
transitou do PETI3+ para o PNI 2030 © Ricardo Quinas

Espera-se a optimização do traçado da Linha do Sul com a 
construção de variantes na zona da serra © João Lourenço

Da estação da Raquete está previsto que parta uma nova 
linha rumo a Grândola-Norte © Pedro André
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Os	sete	programas	são	os	seguintes:

•	 Reforço da capacidade e aumento das 
velocidades no eixo Lisboa – Porto.
Consiste	em	cinco	projectos:

1.	 Construção	de	um	novo	troço	de	alta	velocidade	
em	via	dupla	entre	Cacia	e	Gaia;

2.	 Construção	de	um	novo	troço	de	alta	velocidade	
em	via	dupla	entre	Soure	e	Coimbra/Mealhada;

3.	 Construção	da	variante	de	Santarém	e	correc-
ção	do	traçado	da	Linha	do	Norte	entre	Mato	de	Miranda	
e	Entroncamento;

4.	 Instalação	de	uma	 terceira	 via	entre	Alverca	e	

Solução mais favorável estudada há alguns anos para a ligação 
de alta velocidade entre Soure e Mealhada. Adaptado de Estudo 
Prévio - Ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e 
Porto: Reformulação do lote B incluindo a passagem da LAV por 

Coimbra-B - Resumo Não Técnico.

A electrificação do troço Casa Branca - Beja irá de encontro 
às pretensões das populações locais © Pedro André

As perspectivas apontam para a reconversão do troço 
Espinho - Oliveira de Azeméis para via larga © Pedro André

Os comboios rápidos poderão deixar de passar no saturado 
troço da Linha do Norte entre Cacia e Gaia © André Lourenço

Algures em Mangualde sairá uma nova linha rumo a Aveiro, 
com passagem por Viseu © José Sousa
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Castanheira	do	Ribatejo;

5.	 Quadruplicação	do	 troço	Castanheira	do	Riba-
tejo	–	Azambuja.

Os	dois	primeiros	projectos	tratam-se	da	recuperação	
parcial	do	projecto	da	linha	de	alta	velocidade	entre	Lis-
boa	e	Porto	através	dos	pontos	de	amarração	que	es-
tavam	previstos,	 sendo	 indubitavelmente	as	propostas	
de	maior	destaque	de	todo	o	PNI	2030.	Nos	troços	su-
burbanos	entre	Alverca	e	Azambuja,	é	uma	recuperação	
das	ideias	previstas	no	plano	de	modernização	da	Linha	
do	Norte	e	que	nunca	foram	executadas.	Este	é	o	pro-
grama	com	maior	peso	financeiro	no	novo	programa	de	
investimentos,	cerca	de	1.500	milhões	de	euros	no	total.	
O	objectivo	é	reduzir	o	tempo	de	trajecto	entre	as	duas	
principais	cidades	do	país	para	as	duas	horas.

•	 Programa de segurança ferroviária, re-
novação, reabilitação e redução de ruído.
Não	existem	quaisquer	projectos	especificados	neste	

programa,	apenas	algumas	ideias	gerais,	nomeadamen-
te:

1.	 Supressão	ou	melhoria	da	segurança	de	passa-
gens	de	nível;

2.	 Instalação	de	sistema	de	comunicações	em	ve-
ículos	ferroviários;

3.	 Renovação	e	reabilitação	de	activos	da	rede	fer-
roviária;

4.	 Expansão	da	rede	equipada	com	travessas	re-
convertíveis	para	bitola	europeia;

5.	 Implementação	de	medidas	para	mitigar	o	ruído.

•	 Programa de sinalização e implementa-
ção de ETCS e GSM-R.
Inclui	os	seguintes	projectos:

1.	 Instalação	dos	 referidos	 sistemas	na	Linha	do	
Douro	entre	Régua	e	Pocinho,	no	Ramal	de	Alfarelos	e	
Linha	do	Oeste	entre	Alfarelos	e	Louriçal,	e	na	Linha	do	
Leste;

2.	 Actualização	ou	substituição	dos	actuais	siste-
mas	de	sinalização	na	Linha	do	Minho	entre	Ermesinde	
e	Lousado,	na	Linha	do	Douro	entre	Ermesinde	e	Caíde,	
na	 Linha	 de	 Sintra,	 na	 Linha	 de	Cintura,	 na	 Linha	 do	
Norte	entre	Lisboa	e	Setil	e	nas	linhas	do	Sul	e	Alentejo	
entre	Lisboa	e	o	Poceirão,	incluindo	as	adaptações	nos	
centros	de	comando	de	Lisboa	e	Porto.

O	objectivo	deste	programa	é	aumentar	a	interopera-
bilidade	da	rede	através	da	instalação	dos	sistemas	de	
segurança	preconizados	a	nível	europeu.	

•	 Programa	de	electrificação	e	reforço	da	
rede ferroviária nacional.
Prevê	as	seguintes	acções:

A nova linha entre Soure e Mealhada continuará a passar em 
Coimbra-B © Nuno Miguel

Já entre Castanheira e Azambuja, será criada uma quarta via 
além das três já existentes © Ricardo Quinas

Uma terceira via reforçará a capacidade da zona suburbana 
entre Alverca e Castanheira do Ribatejo © Valério Santos

A variante de Santarém regressa aos planos, prometendo o 
abandono do traçado actual © Ricardo Quinas
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1.	 Electrificação	da	Linha	do	Douro	entre	Régua	e	
Pocinho;

2.	 Electrificação	e	 instalação	de	sinalização	elec-
trónica	entre	Louriçal	e	Caldas	da	Rainha;

3.	 Realização	de	estudos	e	projectos	de	viabilida-
de	para	reforço	da	rede	ferroviária	nacional,	através	da	
construção	 de	 novas	 linhas,	 incluindo	 uma	 nova	 linha	
no	Vale	do	Sousa	ou	um	ramal	para	Portalegre,	ou	da	
reabertura	de	troços	desactivados.

•	 Programa de telemática, estações e se-
gurança da operação.
Num	 conjunto	 de	 intenções	 tão	 vago	 quanto	 pouco	

claro,	apenas	se	entende	que	prevê	intervenções	para	
renovação	de	estações,	melhoria	da	intermodalidade	e	
melhoria	das	acessibilidades	para	PMR.

•	 Programa de aumento da capacidade na 
rede ferroviária das áreas metropolitanas.
Estão	incluídos	dois	projectos	com	largos	anos:

1.	 Quadruplicação	da	Linha	de	Cintura	entre	Che-
las	e	Braço	de	Prata;

2.	 Quadruplicação	da	Linha	do	Minho	entre	Con-
tumil	e	Ermesinde,	incluindo	reformulação	das	estações	
de	Rio	Tinto	e	Águas	Santas	e	supressão	de	passagens	
de	nível.

•	 Programa de melhoria de terminais mul-
timodais incluindo acessibilidades ferroviárias.
Prevê:

1.	 Construção	da	plataforma	rodoferroviária	da	re-
gião	norte.	Não	tendo	sido	especificado,	supõe-se	que	
se	trate	da	plataforma	logística	de	Guifões;

2.	 Eliminação	de	 restrições	operacionais	 nos	 ter-
minais,	relacionadas	com	os	layout	das	vias	férreas,	ine-
xistência	de	catenária,	 limitações	de	comprimento	das	
vias	e	inexistência	de	equipamentos	para	movimentação	
de	material.

É	 a	 única	 proposta	 do	 âmbito	 da	 ferrovia	 que	 inclui	
financiamento	 privado,	 estando	 previstos	 cerca	 de	 30	
milhões	de	euros	por	essa	via.

A	estas	13	propostas	somam-se	os	três	programas	de	
âmbito	ferroviário	e/ou	rodoviário	avaliados	em	405	mi-
lhões	de	euros,	nomeadamente:

•	 Programa de conectividade rodoviária e 
ferroviária transfronteiriça.
Um	mero	conjunto	de	 intenções	destinado	a	coorde-

nar	e	reforçar	as	ligações	entre	Portugal	e	Espanha.

•	 Programa de acessos rodo e ferroviários 
aos aeroportos nacionais.
A	nível	ferroviário	prevê	duas	ideias:

Prevê-se a instalação de sinalização electrónica em quase 
toda a rede ferroviária, incluindo no Leste © Ricardo Quinas

Será estudada a viabilidade de um ramal para aproximar a 
ferrovia à cidade de Portalegre © Nuno Miguel

A renovação do Oeste continuará das Caldas da Rainha para 
norte, até ao Louriçal © Ricardo Quinas

A electrificação do Douro será concluída com a extensão da 
catenária da Régua ao Pocinho © Ricardo Quinas
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1.	 Construção	de	uma	ligação	ferroviária	ao	aero-
porto	do	Porto;

2.	 Construção	de	uma	ligação	ferroviária	ao	aero-
porto	de	Faro.

•	 Programa de adaptação de infraestrutu-
ras de transporte às alterações climáticas.
Outro	conjunto	de	intenções	pouco	claro	que	diz	pre-

tender	reduzir	o	impacto	de	eventos	climáticos	extremos	
sobre		as	infraestruturas	de	transporte.

Pela	 sua	 relevância	 para	 o	 transporte	 ferroviário,	 é	
pertinente	ainda	elencar	alguns	dos	pontos	que	constam	
de	entre	as	oito	propostas	para	o	transporte	marítimo:

•	 Expansão	da	capacidade	do	terminal	Vasco	da	
Gama,	cuja	construção	está	prevista	ainda	no	actual	pla-
no;

•	 Construção	do	terminal	de	contentores	do	Bar-
reiro.	Estava	previsto	no	PETI	3+	e	encontra-se	actual-
mente	em	fase	de	avaliação	ambiental,	havendo	já	no-
tícias	que	dão	conta	de	questões	que	poderão	originar	
o	chumbo	ambiental,	mas	aparentemente	transitou	para	
o	PNI	2030;

•	 Desnivelamento	do	acesso	ferroviário	ao	termi-
nal	de	Alcântara,	incluindo	a	substituição	do	actual	feixe	
do	ramal	da	Liscont	por	uma	nova	triagem	subterrânea;

•	 Aumento	 da	 capacidade	 de	movimentação	 de	
contentores	 em	Leixões	 através	 da	 construção	 de	 um	
novo	terminal;

•	 Melhoria	dos	acessos	ferroviários	à	zona	central	
do	porto	de	Setúbal.	Não	é	especificado	mais	nada;	

•	 Melhoria	dos	acessos	ferroviários	ao	terminal	da	
Mitrena.

Em	suma,	as	ideias	que	constam	do	PNI	2030	não	tra-
zem	praticamente	nada	de	novo	ao	que	está	pensado	há	
largos	anos,	sendo	essencialmente	visíveis	seis	 linhas	
de	actuação	distintas:

•	 O	aumento	da	capacidade	da	infraestrutura	fer-
roviária,	com	especial	enfoque	sobre	a	Linha	do	Norte,	
mas	também	nas	zonas	suburbanas	(linhas	de	Cintura	
e	Minho)

•	 A	 conclusão	 da	 electrificação	 e	 instalação	 de	
sinalização	electrónica	na	rede	ferroviária	nacional	nos	
troços	 que	 não	 se	 encontravam	 incluídos	 no	 Ferrovia	
2020;

•	 A	renovação	ou	substituição	dos	actuais	activos	
com	vista	à	interoperabilidade	ferroviária	europeia,	atra-
vés	da	instalação	dos	sistemas	europeus	e	preparação	
para	migração	de	bitola;

•	 A	conclusão	das	ligações	internacionais	preco-
nizadas	no	Ferrovia	2020,	nomeadamente	a	nova	linha	
Aveiro	–	Mangualde	e	a	nova	linha	de	Sines;

A Cintura aguarda há largos anos pela quadruplicação entre 
Chelas e Braço de Prata © António Pombo

Está previsto que a triagem associada ao ramal da Liscont 
passe a ser subterrânea © José Sousa

É objectivo levar de alguma forma a ferrovia algarvia até ao 
aeroporto de Faro © Pedro André

A quadruplicação do Minho entre Contumil e Ermesinde 
também voltou aos planos © José Sousa
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•	 O	aumento	das	velocidades	comerciais,	através	
da	recuperação	de	parte	do	projecto	da	linha	de	alta	ve-
locidade	entre	Lisboa	e	Porto	e	da	construção	de	varian-
tes	ao	traçado	da	Linha	do	Sul	a	sul	de	Torre	Vã;

•	 A	 promoção	 ou	 construção	 de	 novas	 ligações	
ferroviárias,	através	da	inclusão	da	Linha	do	Vouga	na	
rede	de	via	larga,	e	as	construções	de	ligações	ferroviá-
rias	aos	aeroportos	de	Faro	e	Porto.

As	estimativas	de	valor	dos	 investimentos	e	os	perí-
odos	de	execução	previstos	encontram-se	sintetizados	
no	quadro	desta	página.

No	 geral,	 este	 novo	 plano	 de	 investimentos	 para	 a	
próxima	 década	 parece	muito	 superficial,	 limitando-se	
a	 enumerar	 projectos	 pouco	 específicos,	 em	 que	 se	
desconhecem	 por	 completo	 os	 moldes	 em	 que	 serão	
concretizados,	fazendo	transparecer	que,	com	raras	ex-
cepções,	existem	longos	caminhos	a	percorrer	até	à	sua	
real	concretização.	Há	mesmo	propostas	que	não	pas-
sam	de	intenções	vagas	e	muito	pouco	claras	quanto	ao	
que	se	pretende	executar.

Mesmo	 sem	 considerar	 estas	 últimas,	 os	 projectos	
incluídos	neste	novo	plano	 traduzirão	até	maior	ganho	
competitivo	para	a	rede	ferroviária	comparativamente	à	
globalidade	dos	projectos	do	Ferrovia	2020.	Enquanto	
a	esmagadora	maioria	dos	projectos	desse	plano	actu-
almente	em	concretização	se	limita	em	grande	parte	a	
intervenções	de	renovação	dos	ciclos	de	vida	da	infra-
estrutura	e	à	modernização	da	rede	ferroviária	através	

da	 instalação	 de	 catenária	 e	 sinalização	 electrónica,	
intervenções	 com	 poucos	 benefícios	 directos,	 alguns	
dos	projectos	do	PNI	2030	 já	permitirão	efectivamente	
melhorar	a	mobilidade	em	alguns	eixos,	reduzir	os	tem-
pos	de	viagem	para	serviços	de	passageiros	e	reduzir	os	
custos	de	transporte	para	as	mercadorias.

No	entanto,	é	bastante	notória	uma	falta	de	integração	
lógica	entre	os	projectos,	ao	contrário	do	que	acontecia	
no	Ferrovia	2020,	não	sendo	perceptível	onde	é	que	pro-
duzem	 resultados	ou	que	objectivos	pretendem	alcan-
çar.	O	programa	para	a	redução	dos	tempos	de	trajecto	
e	aumento	de	capacidade	no	eixo	Lisboa	–	Porto	é	uma	
excepção	porque	é	bastante	claro	quanto	aos	propósitos	
pretende	alcançar	e	onde	são	alcançados.

Mas	há	casos,	como	o	programa	de	segurança,	reno-
vação,	reabilitação	e	redução	de	ruído	que	tem	objecti-
vos	tão	transversais	que	não	é	perceptível	onde	é	que	
esses	alegados	benefícios	se	produzirão,	e	há	projectos	
concretos,	 como	 as	 novas	 linhas	 entre	Aveiro	 e	Man-
gualde	 e	 entre	Sines	 e	Grândola,	 em	que	 se	 percebe	
facilmente	onde	é	que	são	implementados	mas	é	difícil	
perceber	os	seus	objectivos,	sobretudo	quando	são	par-
te	integrante	de	projectos	bastante	mais	abrangentes.	

O	 enquadramento	 de	 alguns	 projectos	 também	 não	
tem	a	mínima	pertinência,	como	acontece	por	exemplo	
no	caso	da	duplicação	da	Linha	do	Alentejo	entre	Po-
ceirão	e	Bombel,	 integrado	no	projecto	para	a	moder-
nização	da	Linha	do	Alentejo,	 quando	na	prática	esse	

Ferrovia
Projecto/Programa Valor (M€) Execução

Ligação	da	Linha	de	Cascais	à	Linha	de	Cintura 200 2023	-	2027
Corredor	internacional	sul:	nova	ligação	Sines	-	Grândola 120 2026	-	2030
Modernização	da	Linha	do	Sul 100 2021	-	2025
Modernização	da	Linha	do	Alentejo 90 2021	-	2025
Requalificação	da	Linha	do	Vouga	Espinho	-	Oliveira	de	Azeméis 75 2021	-	2025
Corredor	internacional	norte:	nova	ligação	Aveiro	-	Mangualde 650 2026	-	2030
Reforço	da	capacidade	e	aumento	das	velocidades	no	eixo	Lisboa	-	Porto 1.500 2021	-	2030
Segurança	ferroviária,	renovação,	reabilitação	e	redução	de	ruído 375 2021	-	2030
Sinalização	e	implementação	de	ETCS	e	GSM-R 270 2021	-	2030
Electrificação	e	reforço	da	rede	ferroviária	nacional 235 2021	-	2025
Telemática,	estações	e	segurança	da	operação 165 2021	-	2030
Aumento	da	capacidade	da	rede	ferroviária	nas	áreas	metropolitanas 155 2021	-	2026
Melhoria	de	terminais	multimodais	e	acessibilidades	ferroviárias 105 2021	-	2030

Total: 4.040 M€
Rodovia + Ferrovia

Conectividade	rodoviária	e	ferroviária	transfronteiriça 200 2021	-	2030
Acessos	rodo	e	ferroviários	aos	aeroportos	nacionais 130 2021	-	2026
Adaptação	de	infraestruturas	de	transporte	às	alterações	climáticas 75 2021	-	2030

Total: 405 M€
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mesmo	projecto	é	fundamental	não	para	esse	eixo	mas	
sim	 como	 parte	 integrante	 do	 corredor	 Sines/Setúbal/
Lisboa	–	Grândola	–	Elvas.	

Outro	 aspecto	 com	 tanto	 de	 relevante	 quanto	 pelas	
questões	que	levanta	relativamente	à	real	concretização	
do	PNI	2030	no	que	à	ferrovia	diz	respeito	são	alguns	
dos	valores	de	investimento	apresentados.	O	caso	mais	
flagrante	é	o	da	nova	linha	entre	Sines	e	Grândola,	com	
um	investimento	previsto	de	apenas	120	milhões	de	eu-
ros	para	uma	ligação	que	terá	pelo	menos	40	quilóme-
tros	de	extensão.	Mesmo	num	terreno	hipoteticamente	
favorável,	é	um	valor	irrealisticamente	baixo.

Apesar	da	expansão	da	rede	 ferroviária	nacional	ser	
um	objectivo	base	para	a	ferrovia	neste	PNI	2030,	é	bas-
tante	claro	que	ela	será	bastante	 limitada.	Com	a	 real	
concretização	do	plano,	a	expansão	da	rede	ferroviária	
até	 será	 expressiva	mas	 em	 rigor	 ela	 não	 acontecerá	
com	o	primeiro	propósito	de	levar	o	comboio	de	encontro	
à	população	que	actualmente	não	conta	com	os	com-
boios,	mas	sim	para	alcançar	objectivos	distintos	como	
as	 reduções	 de	 tempo	 de	 trajecto	 ou	 o	 aumento	 das	
cargas	rebocáveis.	Entre	as	poucas	ideias	que	existem	
para	a	expansão	da	 rede	 ferroviária,	 restaram	as	 liga-
ções	ferroviárias	aos	aeroportos	em	moldes	totalmente	
desconhecidos	e	apenas	se	abriu	a	porta	a	estudos	de	
algumas	 propostas	 publicamente	 faladas	 nos	 últimos	
meses.

Sendo	 certo	 que	 as	 deficiências	 da	 rede	 ferroviária	
nacional	são	de	uma	dimensão	tão	significativa	e	trans-
versal	ao	território	que	é	difícil	seleccionar	os	projectos	
mais	prioritários,	mesmo	com	um	crescimento	do	inves-

timento	previsto	só	para	ferrovia	de	cerca	de	86%	relati-
vamente	ao	Ferrovia	2020,	fica	clara	uma	certa	falta	de	
ambição	para	 revitalizar	profundamente	a	 rede	 ferrovi-
ária	nacional.	Alguns	projectos	minimamente	amadure-
cidos	e	 tão	 fundamentais	como	a	 terceira	 travessia	do	
Tejo,	ou	mesmo	uma	nova	linha	ferroviária	entre	Porto	
e	Vigo	com	vista	a	reduzir	significativamente	os	tempos	
de	trajecto	no	eixo	atlântico	ficaram	de	fora,	mostrando	
que,	mesmo	concretizando-se	tudo	o	que	está	prometi-
do	para	a	próxima	década,	ainda	haverá	muito	por	fazer	
nas	décadas	seguintes.

Os	4.040	milhões	de	euros	prometidos	exclusivamen-
te	para	a	 ferrovia	para	o	período	referente	ao	próximo	
quadro	comunitário	de	apoio	a	vigorar	entre	os	anos	de	
2021	 e	 2027,	 representam	 um	 investimento	 anual	 no	
sector	de	577	milhões	de	euros,	podendo	ser	aplicados	
ainda	 nos	 primeiros	 três	 anos	 do	 quadro	 de	 financia-
mento	seguinte,	à	semelhança	do	que	acontece	com	o	
actual	programa	Ferrovia	2020.	Esse	investimento	terá	
que	ser	imperativamente	complementado	com	um	forte	
investimento	em	material	circulante,	quer	para	tornar	o	
investimento	na	infraestrutura	efectivamente	proveitoso,	
quer	tendo	em	vista	a	progressiva	substituição	do	actual	
parque	já	envelhecido.

Esse	valor	de	investimento	anual	não	seria	o	ideal	mas	
traduziria	ainda	assim	um	claro	progresso,	isto	no	pres-
suposto	evidente	de	que	o	programa	seria	cumprido.	No	
entanto,	num	país	pouco	habituado	a	planear	e	menos	
habituado	ainda	a	cumprir	os	poucos	planos	que	realiza,	
essa	perspectiva	não	passará	até	ver	de	uma	miragem.

Alfa Pendular nº 122 Porto Campanhã - Lisboa Santa Apolónia à passagem no Cartaxo em 22 de Junho de 2012. A 
aceleração dos tempos de viagem entre Lisboa e Porto é o grande destaque entre os desígnios nacionais para a próxima 
década com a recuperação parcial do projecto de alta velocidade em complemento à actual linha, prometendo reduzir em 

mais de 40 minutos os actuais tempos de ligação para cerca de duas horas © Ricardo Quinas
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Depois da Medway ter anunciado publica-
mente no mês de Novembro a intenção de 
construir um novo terminal rodoferroviário 

em Lousado, concelho de Famalicão, no dia 16 de 
Janeiro foi assinado o protocolo entre a empresa lo-
gística, a câmara municipal de Famalicão e o Estado 
para	a	sua	concretização,	tendo	ficado	a	conhecer-
-se mais detalhes sobre a nova infraestrutura.

Desde	logo,	o	terminal	construído	com	o	objectivo	de	
aumentar	a	capacidade	de	movimentação	de	contento-
res	na	 região	norte	do	país,	promete	destacar-se	pela	
sua	dimensão:	com	mais	de	200	mil	metros	quadrados	
pavimentados,	uma	capacidade	de	parqueamento	de	10	
mil	TEU,	seis	 linhas	 ferroviárias	 internas	com	750	me-
tros	de	extensão	útil,	e	uma	capacidade	de	movimenta-
ção	de	500	mil	TEU	por	ano,	o	novo	porto	seco	pretende	
tornar-se	no	maior	do	género	na	península	ibérica.

Outro	aspecto	conhecido	foi	a	sua	localização:	o	termi-
nal	ficará	desenvolvido	paralelamente	à	Linha	do	Minho	
a	partir	da	actual	 localização	do	ramal	da	Lousoareias	
para	norte.	Aliás,	a	inserção	ferroviária	a	sul	será	a	ac-
tualmente	existente	para	esse	 ramal.	O	actual	espaço	
dedicado	ao	carregamento	de	madeira	e	à	descarga	de	
areia	deverá	desaparecer	em	benefício	da	nova	infraes-
trutura.

Da	 inserção	 sul	 na	Linha	do	Minho	partirá	uma	 tria-
gem	ferroviária	com	três	vias	construída	paralelamente	
a	essa	linha,	e	partirá	a	ligação	que	ramifica	para	as	seis	

linhas	internas	do	terminal,	quatro	das	quais	situadas	do	
lado	mais	próximo	à	Linha	do	Minho	e	dotadas	de	dois	
pórticos	para	movimentação	de	contentores	comuns	a	
essas	quatro	vias,	e	as	restantes	duas	vias	situadas	do	
lado	oposto	do	terminal,	dotadas	de	um	fosso	para	des-
carga	de	areia.

A	triagem	ferroviária	externa	ficará	 ligada	à	Linha	do	
Minho	também	a	norte.	Para	a	realização	de	manobras,	
o	actual	escorregamento	do	ramal	Lousoareias	deverá	
ser	prolongado	para	sul	por	largas	centenas	de	metros	
de	forma	a	permitir	a	realização	de	manobras	com	com-
boios	até	750	metros	sem	a	necessidade	de	utilizar	as	
vias	gerais.

O	novo	porto	seco	promete	uma	capacidade	de	mo-
vimentação	de	contentores	de	500	mil	TEU	por	ano	e	
estará	preparado	para	movimentar	outras	mercadorias	
como	madeira	e	areia,	substituindo	assim	o	actual	papel	
do	 terminal	 Lousoareias.	 Na	 sua	 capacidade	 máxima	
estão	previstos	ser	realizados	12	a	14	comboios	por	dia	
particularmente	direccionados	a	servir	os	portos	de	Lei-
xões	e	Sines,	mas	também	para	aproveitar	outras	opor-
tunidades	de	transporte	eventualmente	para	Espanha.

O	 investimento	 previsto	 é	 de	 35	 milhões	 de	 euros,	
mais	10	milhões	do	que	fora	anunciado	em	Novembro,	
justificados	pela	aquisição	de	mais	equipamentos.	Para	
já,	a	Medway	aguarda	o	respectivo	licenciamento	para	
poder	avançar	com	a	obra	que,	ainda	assim,	tem	conclu-
são	prevista	já	para	o	início	de	2020.

termiNal de Famalicão será o maior 
Porto seco da PeNíNsula ibérica

comboio correio

Ramal Lousoareias em Outubro de 2012. Será a partir deste mesmo local que em breve se verá o novo complexo ferroviário 
do futuro terminal de Famalicão © Pedro André
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O Gabinete de Prevenção e Investigação de 
Acidentes com Aeronaves e de Acidentes 
Ferroviários publicou no dia 18 de Janeiro 

o	relatório	final	de	investigação	ao	descarrilamento	
ocorrido na Adémia no dia 1 de Abril de 2017 que, 
conforme noticiámos em profundidade na edição 
nº 81 de Maio de 2017, envolveu um comboio de 
mercadorias da Medway, atribuindo as principais 
responsabilidades a uma anomalia no nivelamento 
transversal da via férrea, que provocou a perda de 
guiamento de um dos vagões.

O	acidente	 teve	 origem	ao	PK	 221,337,	 próximo	 do	
apeadeiro	 de	 Adémia	 e,	 recorde-se,	 ocorreu	 pelas	
18h07	 envolvendo	 o	 comboio	 especial	 da	Medway	 nº	
95204/5,	com	marcha	traçada	entre	Souselas	e	o	ramal	
EDP-Cinzas,	rebocado	pela	locomotiva	5621	com	uma	
composição	na	qual	se	contavam	21	vagões.	As	1.079	
toneladas	de	composição	estavam	divididas	entre	sete	
veículos	Uacs	da	Transfesa	carregados	com	cimento	a	

granel	oriundo	da	Cimpor	de	Souselas,	um	vagão	Rlps	e	
um	vagão	Rgs,	ambos	propriedade	da	Medway	e	carre-
gados	com	cimento	em	palete	da	mesma	indústria,	e	12	
vagões	Uacs	vazios,	propriedade	da	Cimpor.

No	 aparatoso	 acidente	 descarrilaram	 totalmente	 os	
oito	vagões	situados	entre	a	segunda	e	a	nona	posição,	
onde	se	incluíam	seis	dos	sete	vagões	Uacs	carregados	
com	cimento	e	os	dois	vagões	plataforma	Rgs	e	Rlps,	
e	descarrilou	ainda	o	primeiro	bogie	do	décimo	veícu-
lo,	um	Uacs	da	Cimpor.	A	5621	e	o	primeiro	vagão	não	
descarrilaram	e	seguiram	em	frenagem	de	emergência	
após	 se	 ter	 quebrado	 o	 engate	 e	 a	 conduta	 geral	 de	
freio,	imobilizando-se	350	metros	a	jusante	dos	restan-
tes	veículos.

Do	acidente	resultaram	estragos	avultados	em	cerca	
de	250	metros	de	ambas	as	vias	da	Linha	do	Norte,	nas	
instalações	 fixas	 de	 tracção	 eléctrica	 (com	o	 desarme	
imediato	do	disjuntor	da	subestação	que	abastece	o	tro-
ço)	e	no	material	circulante,	onde	se	incluem	danos	no	

Trabalhos de remoção dos destroços do acidente durante a tarde de 2 de Abril de 2017, dia seguinte ao acidente, com a 
circulação totalmente interrompida na Linha do Norte © João Tiago Fernandes

iNFraestrutura aPoNtada 
como PriNciPal resPoNsável Pelo 
descarrilameNto Na adémia
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pantógrafo	da	locomotiva,	no	engate	do	primeiro	vagão	
que	não	descarrilou	e	nos	nove	vagões	que	descarrila-
ram,	havendo	mesmo	a	registar	a	perda	total	das	seis	
unidades	Uacs	da	Transfesa.	Não	se	registaram	quais-
quer	vítimas.

A	circulação	na	Linha	do	Norte	esteve	totalmente	 in-
terrompida	entre	Coimbra-B	e	Souselas	até	às	00h45	do	
dia	4	de	Abril	(54	horas	e	38	minutos	depois	do	aciden-
te),	reabrindo-se	nessa	altura	a	via	ascendente	com	res-
trição	de	velocidade	e	só	às	22h10	do	dia	5	de	Abril	se	
reabriu	a	circulação	na	via	descendente	(cerca	de	100	

horas	e	3	minutos	após	o	acidente).	Todos	os	trabalhos	
de	remoção	dos	destroços	e	reposição	da	via	decorre-
ram	em	estreita	coordenação	com	o	GPIAAF	para	não	
prejudicar	a	recolha	de	evidências	no	âmbito	da	inves-
tigação.

O	custo	económico	do	acidente	foi	estimado	em	cerca	
de	474	mil	euros,	a	que	se	somam	ainda	os	valores	con-
tabilísticos	associados	à	perda	dos	seis	vagões	e	à	ope-
ração	do	comboio	socorro,	valores	que	as	 respectivas	
empresas	não	forneceram	até	à	conclusão	do	relatório.	
A	esse	valor	somam-se	1,15	milhões	de	euros	apurados	

Identificação dos vagões descarrilados. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento de comboio de 
mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.

Sismograma obtido pelo sismógrafo de Coimbra com o registo do acidente. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança 
- Descarrilamento de comboio de mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.
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como	custo	económico	dos	atrasos	e	supressões	decor-
rentes	do	acidente.	O	custo	total	deverá	assim	superar	
os	2	milhões	de	euros,	conforme	uma	estimativa	reali-
zada	pelo	mesmo	gabinete	e	divulgada	em	Novembro	
de	2017.

O	comboio	circulava	a	95	km/h	no	momento	do	des-
carrilamento	 ao	 PK	 221,337,	 dentro	 do	 limite	 de	 100	
km/h	permitidos	pelo	material	circulante,	sem	qualquer	
força	aplicada	pela	locomotiva	naquele	momento.	O	ma-
quinista	afirmou	que	após	um	erro	de	baliza	do	Convel	à	
saída	de	Souselas,	a	viagem	decorria	normalmente	até	
ao	momento	em	que	o	disjuntor	da	 loco-
motiva	abriu	subitamente.	De	imediato	ve-
rificou	também	o	abaixamento	da	pressão	
da	conduta	geral	e	surgiu	uma	mensagem	
no	display	da	locomotiva	de	que	se	tinha	
verificado	 uma	 quebra	 de	 engates.	 Pelo	
espelho,	 verificou	que	um	vagão	 ia	 a	 to-
mar,	iniciando	então	os	procedimentos	de	
emergência	com	a	activação	do	alarme	do	
rádio	solo	comboio.

A	via	férrea	no	local	era	constituída	por	
carril	 UIC	 54	 em	 barra	 longa	 soldada	 fi-
xado	 em	 travessas	 bibloco	 espaçadas	
a	 60	 cm,	 materiais	 aplicados	 nos	 anos	
1972-73	 no	 âmbito	 da	 última	 renovação	
de	via	 realizada	no	 local,	 e	assentes	em	
balastro	com	mistura	de	granito	e	calcário.	

No	 sentido	 da	marcha	 o	 acidente	 ocorreu	 numa	 zona	
de	transição	de	uma	curva	de	raio	circular	com	556	m	
e	155	mm	de	escala	 (diferença	de	altura	entre	o	carril	
da	fila	alta	e	o	carril	da	fila	baixa)	para	um	alinhamento	
recto.	Pela	TVM	o	troço	estava	apto	a	velocidades	até	
110	km/h	para	comboios	convencionais	e	140	km/h	para	
comboios	basculantes.

A	 manutenção	 do	 troço	 encontrava-se	 contratada	
pela	 Infraestruturas	de	Portugal	a	uma	empresa	espe-
cializada,	estando	no	entanto	reduzida	ao	mínimo	indis-
pensável	dada	a	chegada	a	breve	prazo,	na	altura,	da	

Sentido original de circulação dos vagões. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento de comboio 
de mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.

Dados taquimétricos da locomotiva 5621. Adaptado de Relatório Final de 
Investigação de Segurança - Descarrilamento de comboio de mercadorias na 

Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.
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intervenção	de	RIV	entre	Alfarelos	e	a	Pampilhosa.	No	
entanto,	no	dia	anterior	ao	acidente	tinha	decorrido	uma	
intervenção	correctiva	na	via	para	correcção	do	alinha-
mento	entre	 os	PK	221,340	e	221,354,	 realizada	 com	
recurso	a	meios	mecânicos	ligeiros	por	uma	equipa	da	
empresa	de	manutenção	responsável	e	supervisionada	
por	um	agente	da	IP.

Apesar	das	condições	climatéricas	no	dia	do	acidente	
não	apresentarem	qualquer	anomalia	que	pudesse	 ter	
contribuído	para	o	mesmo,	verificou-se	que	nas	duas	se-
manas	anteriores	houve	forte	precipitação	no	local.

De	acordo	com	o	GPIAAF,	o	segundo	vagão	da	com-
posição	terá	sido	o	primeiro	veículo	a	descarrilar	segun-
do	 as	 evidências	 recolhidas	 no	 local,	 quando	 um	 dos	
rodados	do	bogie	dianteiro	desse	vagão	perdeu	o	guia-
mento	e	galgou	o	 carril	 para	o	 lado	exterior	 da	 curva.	
Os	 restantes	 vagões	 descarrilaram	na	 sua	 sequência.	
Na	preparação	do	comboio,	a	tripulação	não	identificou	

quaisquer	deficiências	nos	veículos	da	composição.

No	local	do	acidente	não	foi	identificada	qualquer	ano-
malia	significativa	que	não	fosse	consequência	do	aci-
dente,	sendo	se	salientar	que	o	estado	de	destruição	de	
algumas	unidades	tornou	a	análise	limitada.	No	entanto,	
o	vagão	que	esteve	na	origem	do	acidente	ficou	imobi-
lizado	numa	vala	afastada	da	maioria	dos	destroços	e	
com	o	bogie	dianteiro	em	estado	relativamente	íntegro.		
Constatou-se	apenas	a	quebra	do	engate	que	ligava	o	
primeiro	 vagão	 à	 segunda	 unidade	 da	 composição,	 o	
que	aconteceu	através	da	rotura	do	gancho	de	tracção	
numa	zona	de	transição	de	secções.	Não	havia	quais-
quer	sinais	de	fadiga	no	mesmo,	havendo	apenas	indí-
cios	do	elevado	esforço	a	que	esteve	sujeito.

Os	 vagões	 foram	 removidos	 de	 forma	 controlada	 e	
numa	primeira	fase	ficaram	colocados	num	terreno	junto	
ao	local	do	acidente,	sendo	transportados	alguns	meses	
mais	 tarde	para	as	 instalações	da	EMEF	no	Entronca-

Ponto de origem do descarrilamento localizado exactamente ao PK 221,337. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança 
- Descarrilamento de comboio de mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.

Engate do primeiro vagão, quebrado devido ao esforço a que esteve sujeito. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança 
- Descarrilamento de comboio de mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.



comboio correio

21

mento	para	realização	de	uma	peritagem	com	particular	
incidência	sobre	os	órgãos	de	rolamento.

Uma	análise	bastante	pormenorizada	ao	primeiro	va-
gão	que	descarrilou	mostrou	que	todos	os	seus	rodados	
se	encontravam	com	dimensões	dentro	das	tolerâncias	
admitidas	e	que	não	existiam	quaisquer	outros	defeitos	
nas	 rodas.	Dentro	do	que	 foi	possível	apurar,	 também	
não	 foram	detectadas	anomalias	 relevantes	nos	diver-
sos	 componentes	 dos	 bogies	 ou	 na	 ligação	 entre	 os	
mesmos	e	o	vagão.

Nos	 restantes	 oito	 vagões	 descarrilados	 foram	 de-
tectadas	desconformidades	em	quatro	vagões	Uacs	da	
Transfesa.	 Em	 alguns	 casos,	 esses	 valores	 anómalos	
poderão	ter	sido	resultado	do	descarrilamento,	mas	ain-
da	assim	três	unidades	apresentavam	anomalias	segu-
ramente	já	existentes	na	variação	do	diâmetro	das	rodas,	
dado	que	esse	é	um	problema	com	desenvolvimento	a	
prazo,	e	que	seria	impeditiva	da	sua	utilização	em	ser-
viço.	Em	duas	unidades,	a	variação	dos	diâmetros	das	
rodas	já	alcançava	o	dobro	do	valor	limite	admitido	e	um	
terceiro	vagão	tinha	mesmo	uma	variação	desse	parâ-
metro	de	cinco	milímetros,	cinco	vezes	o	limite	máximo	
admissível.

Relativamente	 à	 via	 férrea,	 não	 existiam	 quaisquer	
restrições	à	sua	utilização	no	momento	em	que	aconte-
ceu	o	acidente.	Nenhuma	das	tripulações	que	passaram	
no	local	no	dia	anterior	ao	acidente	notou	qualquer	com-
portamento	invulgar	dos	comboios	no	local,	salientando	

no	entanto	que	aquele	troço	era	habitualmente	caracteri-
zado	por	inúmeros	solavancos	quando	comparado	com	
outros	troços	com	velocidades	autorizadas	idênticas

Na	 análise	 realizada	 ao	 local,	 o	GPIAAF	 verificou	 a	
existência	 de	uma	extensão	de	 cerca	de	nove	metros	
de	via	com	ascensão	de	finos	na	zona	 imadiatamente	
antes	 do	 ponto	 de	 origem	 do	 descarrilamento	 ao	 PK	
221,337,	e	onde	eram	mesmo	evidentes	irregularidades	
no	alinhamento	longitudinal	entre	os	carris	da	fila	alta	e	
da	fila	baixa.

Após	essa	primeira	análise	e	depois	de	removidos	os	
vagões	 Uacs	 vazios	 que	 circulavam	 à	 cauda,	 o	 troço	
manteve-se	isolado	de	qualquer	tráfego	com	o	objectivo	
de	realizar	medições	à	geometria	da	via.	Foram	medi-
dos	os	parâmetros	geométricos	nos	463	metros	antes	e	
nos	37	metros	após	o	ponto	do	descarrilamento,	a	partir	
do	qual	os	danos	na	via	resultaram	do	descarrilamento,	
com	recurso	a	um	equipamento	ligeiro	de	diagnóstico.

Na	 sequência	 dos	 resultados	 da	 primeira	 medição,	
e	uma	vez	que	o	equipamento	 ligeiro	não	reproduz	as	
reais	condições	de	carga	sobre	a	via	férrea	que	os	veí-
culos	exercem	à	sua	passagem,	o	GPIAAF	requereu	à	
IP	a	realização	de	uma	inspecção	pesada	com	recurso	
ao	VIV	02,	que	só	foi	possível	após	a	abertura	da	linha	
ascendente	para	que	o	mesmo	veículo	pudesse	aceder	
ao	local.

Da	análise	desse	veículo,	detectaram-se	dois	 troços	

Anomalias detectadas na via nos nove metros que antecediam o ponto de origem do descarrilamento. Adaptado de Relatório Final 
de Investigação de Segurança - Descarrilamento de comboio de mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.



comboio correio

22

com	empenos	numa	base	de	três	metros	que	excediam	
os	valores	máximos	admissíveis	de	acordo	com	as	ve-
locidades	praticadas	naquele	troço.	Numa	extensão	de	
10	metros	o	valor	alcançava	os	-29	mm,	enquanto	numa	
extensão	de	cinco	metros	era	de	22	mm,	contra	os	20	
mm	de	valor	máximo	admissível	e	a	partir	do	qual	seria	
necessário	de	imediato	realizar	uma	acção	correctiva	ou	
estabelecer	uma	limitação	de	velocidade.

Além	 das	 anomalias	 no	 empeno,	 verificou-se	 ainda	
que	numa	extensão	de	cerca	de	14,5	metros	havia	uma	
anomalia	na	escala	da	curva	que	no	ponto	de	amplitu-
de	máximo	apresentava	52	mm	negativos,	cerca	de	2,6	
vezes	mais	que	o	mesmo	limite	admitivo	de	20	mm.	Na	
prática,	este	valor	significa	que	a	diferença	de	escala	–	
diferença	de	altura	entre	o	carril	da	fila	alta	e	da	fila	baixa	
–	estava	52	mm	acima	do	valor	projectado	para	o	local.

Relativamente	à	manutenção	preconizada,	o	progra-
ma	da	IP	para	monitorização	da	 infraestrutura	 já	havia	
identificado	anomalias	próximas	aos	valores	 limite	nas	
três	últimas	inspecções	realizadas	com	recurso	ao	VIV	
antes	do	acidente,	entre	21	de	Julho	de	2016	e	16	de	
Dezembro	de	2016.

O	programa	de	monitorização	 inclui	 inspecções	 em-
barcadas	em	cabines	de	comboios	com	o	objectivo	de	
avaliar	os	movimentos	percebidos	a	bordo	e	dessa	for-
ma	identificar	anomalias	na	via	férrea	através	da	sensi-
bilidade	e	experiência	do	agente	que	a	executa.

No	dia	28	de	Março	de	2017	e	no	âmbito	de	uma	ins-
pecção	do	género,	um	agente	da	IP,	que	conhecia	bem	o	
local	e	estava	habituado	a	realizar	inspecções	do	géne-
ro,	detectou	uma	anomalia	no	nivelamento	na	via	e	reali-
zou	o	respectivo	registo	entre	os	PK	221,300	e	221,350.	
No	dia	 30	 deslocou-se	 um	outro	 agente	 ao	 local	 para	

analisar	a	anomalia,	confirmando	que	havia	uma	avaria	
no	nivelamento	transversal	da	via	devido	à	colmatação	
do	balastro	com	finos.

Esse	 agente	 contactou	 a	 empresa	 responsável	 pela	
manutenção	 com	 o	 objectivo	 de	 requerer	 uma	 acção	
correctiva	no	local,	combinando	a	mesma	para	as	9	ho-
ras	do	dia	seguinte,	31	de	Março.	A	intervenção	foi	reali-
zada	com	pessoal	dessa	empresa	e	supervisionada	por	
um	agente	da	IP.

No	local,	esse	agente	e	o	chefe	de	equipa	da	empresa	
verificaram	a	necessidade	de	intervir	em	14	metros	line-
ares	de	via,	entre	os	PK	221,340	e	221,354,	nos	quais	
realizaram	trabalhos	de	remoção	de	balastro	superficial	
contaminado	 pela	 ascensão	 de	 finos,	 elevação	 da	 via	
para	nivelamento,	movimentação	de	balastro	 limpo	da	
banqueta	da	via	para	compensar	o	balastro	removido	e	
ataque	mecânico	ligeiro	às	travessas	com	equipamentos	
portáteis.	O	 trabalho	 foi	dado	por	finalizado	às	10h17,	
sem	 que	 os	 responsáveis	 presentes	 no	 local	 tenham	
verificado	a	passagem	do	primeiro	comboio	depois	de	
darem	os	trabalhos	por	concluídos.

Entre	 a	 correcção	da	anomalia	 na	 via	 na	manhã	do	
dia	31	de	Março	e	o	acidente	na	tarde	do	dia	1	de	Abril	
passaram	pelo	local	80	comboios	com	um	somatório	de	
peso	de	cerca	de	32.900	toneladas.

De	forma	geral,	a	equipa	que	realizou	o	trabalho,	 in-
cluindo	o	supervisor	da	IP,	tinham	experiência	suficiente	
para	a	realização	do	trabalho	em	boas	condições	e	os	
elementos	 mais	 graduados	 tinham	 boa	 percepção	 do	
mecanismo	de	degradação	da	via	existente	no	local,	ha-
vendo	no	entanto	 lacunas	quando	à	compreensão	dos	
mecanismos	para	reparação,	para	os	quais	as	respecti-
vas	empresas	não	tinham	formação	nem	procedimentos	

Fenómenos que originam a colmatação do balastro com finos. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - 
Descarrilamento de comboio de mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.
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específicos	a	adoptar	naquele	tipo	de	trabalho.

A	constituição	do	solo	no	local	foi	analisada	no	âmbito	
da	investigação,	detectando-se	diversos	tipos	de	argila,	
alguns	com	origem	em	pedra	calcária	–	como	a	que	geo-
logicamente	caracteriza	o	local	e	ainda	o	antigo	balastro	
calcário	 que	outrora	era	aplicado	nas	 vias	 férreas	–	e	
outros	com	origem	em	pedra	granítica,	oriundos	prova-
velmente	da	degradação	do	balastro.	Verificou-se	que	o	
solo	no	local	é	de	natureza	argilosa,	isto	é,	é	constituído	
maioritariamente	por	partículas	com	dimensão	inferior	a	
0,002	mm	com	uma	capacidade	de	 retenção	de	água	
potencialmente	elevada.	Por	esse	motivo,	possuem	ca-
racterísticas	físicas	muito	alteráveis	de	acordo	com	o	es-
tado	de	humedecimento	a	que	estão	sujeitas,	variando	
entre	uma	grande	dureza	quando	secas	e	uma	grande	
plasticidade	 e	 elasticidade	 quando	 bem	 humedecidas,	
podendo	mesmo	perder	totalmente	a	coesão	em	condi-
ções	de	encharcamento.

Quando	 nessas	 condições	 de	 encharcamento,	 uma	
plataforma	argilosa	perde	a	capacidade	de	suporte	e	a	
compressão	 da	 via	 por	 efeito	 da	 passagem	 dos	 com-
boios	provoca	a	bombagem	desses	finos	do	solo	para	a	
superfície,	voltando	novamente	a	infiltrar-se	e	colmatan-
do	o	espaço	vazio	em	redor	do	balastro	que	assim	perde	
a	capacidade	drenante,	elasticidade	e	suporte.

Segundo	os	dados	apurados,	o	GPIAAF	afirmou	que	

a	sequência	provável	para	o	acidente	terá	iniciado	pela	
concretização	dos	 trabalhos	de	manutenção	correctiva	
na	geometria	nos	14	metros	lineares	de	via	entre	os	PK	
221,340	e	221,354,	realizados	com	o	objectivo	de	repor	
o	nivelamento	da	via	numa	zona	em	que	as	 travessas	
não	possuíam	qualquer	apoio,	isto	é,	estavam	apoiadas	
no	ar	apenas	pelo	carril,	 existindo	espaços	vazios	en-
tre	a	base	das	travessas	e	o	seu	suporte	de	balastro,	o	
que	acontece	devido	à	falta	de	estrutura	dos	elementos	
constituíntes	da	plataforma	de	via	na	presença	de	teores	
elevados	de	água	em	solos	tipicamente	argilosos,	como	
os	que	se	constataram	no	local.

Esse	fenómeno	origina	a	desagregação	e	desgaste	do	
balastro	que	simultaneamente	começa	a	ser	contamina-
do	com	finos	provenientes	da	plataforma	de	via,	bomba-
dos	para	a	superfície	através	do	batimento	da	via	sobre	
esses	partículas,	perdendo	assim	a	capacidade	drenan-
te	e	elástica	e	originando	uma	deformação	permanen-
te	na	geometria	da	via	 férrea,	 facilmente	observável	à	
passagem	 dos	 comboios	 (acontecimento	 vulgarmente	
designado	por	“travessas	dançantes”).

Segundo	 a	 investigação,	 os	 trabalhos	 de	 correcção	
da	via	foram	realizados	sem	os	equipamentos	de	medi-
ção	apropriados	e	não	estavam	estabelecidos	procedi-
mentos	de	referência	para	a	sua	realização.	Não	houve	
garantias	 de	 que	 o	 ataque	mecânico	 ligeiro	 tenha	 as-

Representação gráfica do fenómeno das “travessas dançantes” e efeito da via à passagem dos comboios. Adaptado de Relatório Final 
de Investigação de Segurança - Descarrilamento de comboio de mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.
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segurado	um	suporte	adequado	às	travessas	naquelas	
condições	técnicas,	não	tendo	sequer	demorado	tempo	
suficiente	para	que	alcançasse	a	profundidade	requeri-
da,	e	a	formação	da	equipa	que	realizou	o	trabalho	não	
era	suficiente.	A	este	facto	acresce	que,	ao	contrário	do	
que	 está	 preconizado	 para	 este	 tipo	 de	 intervenções	
noutros	países,	a	correcção	foi	aceite	pela	IP	sem	que	
tivessem	sido	realizadas	as	medições	adequadas	ou	ti-
vesse	sido	observada	a	passagem	do	primeiro	comboio,	
que	é	considerado	um	bom	método	para	avaliar	a	quali-
dade	do	trabalho	realizado.

As	travessas	ficaram	apoiadas	de	forma	precária	ape-
nas	sobre	algumas	pedras	de	balastro	que,	com	a	pas-
sagem	dos	comboios,	terão	progressivamente	cedido	e	
criado	uma	deformação	geométrica	substancial	na	via,	

de	forma	não	detectada,	com	a	passagem	de	80	com-
boios	com	peso	total	de	cerca	de	32.900	toneladas,	para	
a	qual	poderá	ter	contribuído	a	elevada	precipitação	que	
se	 registou	nas	duas	semanas	anteriores	ao	acidente.	
Além	de	 uma	anomalia	 pré-existente	 na	 geometria	 da	
via	à	passagem	da	curva	circular	para	a	curva	de	tran-
sição	onde	se	registou	o	descarrilamento,	que	por	si	só	
já	provocava	movimentos	de	instabilidade	nos	veículos	
(lacete),	sensivelmente	entre	os	PK	221,340	e	221,360,	
zona	dentro	da	qual	foram	realizados	os	trabalhos,	a	via	
à	altura	do	acidente	apresentava	uma	anomalia	acentu-
ada	na	escala,	registando-se	um	valor	máximo	de	-155	
mm	quando	o	valor	ideal	seria	de	-103,5	mm.

Esta	anomalia	grave	na	escala	da	via,	excedendo	lar-
gamente	os	limites	para	a	sua	utilização	sem	restrições,	

Ataque mecânico ligeiro correctamente executado, em que as máquinas são capazes de mobilizar o balastro para o espaço situado 
abaixo da base das travessas. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento de comboio de mercadorias 

na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.

Quando não é removida uma altura suficiente de balastro colmatado por finos, situado abaixo da base das travessas, as máquinas 
não conseguem mobilizar pedras em número suficiente para essa zona. As travessas ficam assim assentes em poucas pedras que se 
desgastam e esmagam à passagem dos comboios, deformando progressivamente a via. Adaptado de Relatório Final de Investigação 

de Segurança - Descarrilamento de comboio de mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.
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provocou	uma	variação	brusca	na	acelera-
ção	transversal	a	que	o	material	circulante	
está	 sujeito,	 provocando	 movimentos	 de	
balanceio	 (ou	seja,	 abanar	 lateralmente).	
Esse	 balanceio	 levou	 a	 que	 as	 cargas	
verticais	 das	 rodas	 sobre	 os	 carris	 pas-
sassem	rapidamente	de	uma	situação	em	
que	as	rodas	do	lado	esquerdo	no	sentido	
da	marcha	estavam	bastante	mais	carre-
gadas	 para	 uma	 situação	 em	 que	 essa	
diferença	 diminuiu	 substancialmente,	 to-
mando	valores	quase	idênticos,	e	fazendo	
com	que	o	primeiro	rodado	do	bogie	dian-
teiro	 perdesse	 o	 guiamento,	 galgando	 o	
carril	do	lado	externo	da	curva.	Este	dado	
é	corroborado	pelo	 facto	de	que	o	ponto	
de	início	do	descarrilamento	corresponde	
exactamente	ao	momento	em	que	o	bogie	
traseiro	acabava	de	atravessar	a	zona	da	

Peso individual dos comboios que passaram naquele local e respectivo somatório 
até ao descarrilamento. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança 
- Descarrilamento de comboio de mercadorias na Linha do Norte, próximo de 

Adémia, em 01-04-2017.

Nivelamento longitudinal dos carris na zona intervencionada. Verifica-se que não só os vagões estiveram sujeitos a diversas variações 
no nivelamento da via, susceptíveis de provocar por si só fenómenos de instabilidade, como se verifica também que no mesmo local o 
carril da fila alta se encontrava anomalamente alto e o carril da fila baixa estava anomalamente baixo relativamente ao plano teórico de 
rolamento para o local, provocando um excesso de escala na curva de transição em que o vagão rolava. Adaptado de Relatório Final 
de Investigação de Segurança - Descarrilamento de comboio de mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.

Representação do efeito de balanceio provocado no vagão pelo aumento da escala da curva. Adaptado de Relatório Final de Investigação 
de Segurança - Descarrilamento de comboio de mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.



26

comboio correio

curva	com	maior	escala.

Apesar	do	segundo	vagão	da	composição	que	iniciou	
o	descarrilamento	não	ter	qualquer	anomalia	dos	órgãos	
de	rolamento	que	pudesse	ter	contribuído	para	o	aciden-
te,	o	GPIAAF	concluiu	que	as	características	do	vagão	
Uacs	em	termos	de	dimensões	e	massa	tornam-no	sus-
ceptível	de	ter	a	sua	margem	de	segurança	anulada	com	
maior	facilidade,	ao	contrário,	por	exemplo,	dos	vagões	
porta-contentores	que	passaram	em	largo	número	após	
o	acidente	e	que,	sendo	mais	compridos	e	com	maior	
distância	 entre	 bogies,	 têm	menor	 rigidez	 e	 suportam	
melhor	as	anomalias	da	via.

O	 primeiro	 vagão	Uacs	 da	 composição	 não	 descar-
rilou	 provavelmente	 devido	 à	 estabilidade	 que	 lhe	 era	
conferida	pela	 locomotiva	enquanto	veículo	com	maior	
massa	e	estabilidade.	Os	veículos	motores	têm	um	se-
gundo	nível	de	suspensão	que	permite	lidar	melhor	com	
as	anomalias	da	via	férrea,	tornando-os	menos	suscep-
tíveis	a	descarrilar.

Depois	do	segundo	vagão	da	composição	descarrilar,	
o	comboio	terá	percorrido	127	metros	até	que	o	esforço	
imposto	ao	engate	do	primeiro	vagão	originou	a	rotura	do	
gancho	de	tracção.	Este	acontecimento	foi	o	factor	deci-
sivo	a	contribuir	para	a	enorme	magnitude	do	acidente.	
Enquanto	a	locomotiva	5621	com	o	primeiro	vagão	Uacs	
seguiram	 em	 frenagem	 de	 emergência	 por	 quebra	 da	
conduta	 geral	 de	 freio	 durante	 30	 segundos,	 tendo-se	
imobilizado	563	metros	depois	de	se	terem	separado	da	
restante	composição,	o	segundo	vagão	da	composição	

foi	empurrado	pelos	restantes	para	fora	da	via	e	emba-
teu	num	poste	de	catenária	da	via	descendente.

O	embate	 foi	 transmitido	para	o	 terceiro	 vagão,	 que	
descarrilou	também,	agora	para	o	lado	da	via	ascenden-
te,	quebrando-se	o	engate	com	o	segundo	vagão,	que	
nessa	altura	continuou	isolado	até	dissipar	toda	a	ener-
gia	e	imobilizar-se	no	fundo	da	vala	que	passava	junto	à	
via	férrea.	O	terceiro	vagão	já	descarrilado,	manteve-se	
sensivelmente	na	trajectória	da	linha	enquanto	ia	danifi-
cando	as	travessas	da	via	ascendente.

A	destruição	da	via	descendente	provocada	pelo	ter-
ceiro	vagão	e	a	resistência	cada	vez	maior	imposta	ao	
avanço	do	material	levou	à	perda	de	guiamento	dos	va-
gões	 seguintes,	 com	 cinco	 vagões	 Uacs	 a	 tombarem	
sucessivamente	 até	 à	 imobilização,	 reproduzindo	 um	
efeito	de	harmónio,	num	processo	que	desde	o	início	do	
descarrilamento	até	à	imobilização	total	do	material	que	
ficou	à	deriva	levou	apenas	10	segundos.

Na	sequência	dos	quatro	vagões	que	circulavam	com	
parâmetros	fora	dos	limites	admissíveis,	com	anomalias	
que	não	surgem	num	curto	espaço	de	tempo,	o	GPIA-
AF	concluiu	que	os	procedimentos	de	monitorização	e	
manutenção	a	que	estão	sujeitos	não	eram	suficientes	
para	identificar	aquelas	deficiências,	não	sendo	mesmo	
de	excluir	quanto	às	unidades	descarriladas	que	algu-
ma	anomalia	indetectável	após	o	acidente	não	tenha	de	
alguma	forma	contribuído	para	a	sua	ocorrência,	repar-
tindo	essas	responsabilidades	não	só	pela	empresa	res-
ponsável	pela	manutenção	mas	também	pelo	operador	

Marcos do desenvolvimento inicial do descarrilamento. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento 
de comboio de mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.
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ferroviário	que	não	possuía	 igualmente	procedimentos	
para	detectar	 essas	deficiências	e	ainda	pelo	 IMT	en-
quanto	entidade	de	segurança	responsável	por	realizar	
auditorias	 aos	 sistemas	 de	 gestão	 de	 segurança	 dos	
operadores	ferroviários.

A	partir	deste	relatório	foram	emitidas	cinco	recomen-
dações	de	segurança	directamente	relacionadas	com	o	
acidente,	 todas	dirigidas	em	primeira	 instância	ao	 IMT	
enquanto	autoridade	nacional	de	segurança	ferroviária,	

e	ainda	mais	duas	recomendações	igualmente	dirigidas	
ao	 IMT,	 relativas	 a	 observações	 suplementares	 que	 o	
GPIAAF	realizou	relativamente	à	segurança	dos	traba-
lhadores	em	acções	de	manutenção	na	via	 férrea	e	à	
rastreabilidade	dos	órgãos	de	tracção	dos	vagões.

Cadeia de acontecimentos do descarrilamento. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento de 
comboio de mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.
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Posição final dos veículos descarrilados. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento de comboio de 
mercadorias na Linha do Norte, próximo de Adémia, em 01-04-2017.



breves

O Ricardo Quinas fotografou esta última 
locomotiva à entrada da estação de 
Santarém com o Intercidades nº 510 
procedente da Guarda, no dia 13 de 
Janeiro de 2019.
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ameNdoeiras viaja Pela 
beira alta

Assim, nos domingos de 16 e 23 de Março, 
pelas 7 horas sairá de Porto Campanhã 
uma UTE rumo a Celorico da Beira, 
onde chegará pelas 9h53, com paragens 
comerciais em Gaia, Espinho, Aveiro e 
Pampilhosa.

No corpo do dia a UTE ficará resguardada 
na Guarda, de onde partirá em marcha 
rumo a Vila Franca das Naves, estação de 
onde sai o regresso do programa turístico 
pelas 19h43, chegando ao Porto às 23 
horas.

Desta forma, só em 2020 será possível 
voltar a ver este serviço turístico a correr 
ao longo do rio Douro, à semelhança do 
que o André Lourenço nos mostra nesta 
fotografia da Ferradosa no dia 12 de Março 
de 2016. 

Na sequência da suspensão temporária 
da circulação na Linha do Douro entre 

Caíde e Marco de Canaveses, o programa 
turístico das Amendoeiras em Flor este 
ano será realizado via Linha da Beira Alta.

5603 e 5618 comemoram direitos HumaNos

Desde os últimos meses do ano 
passado que a locomotiva 5618 circula 

com uma nova decoração denominada 
“livres e iguais 2018” que comemora em 
simultâneo os 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e os 40 
anos da adesão de Portugal à Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos.

A CP associou-se à iniciativa pública, 
promovendo o seu papel para a 
mobilidade da população e, já no início 
de Janeiro, decorou também a locomotiva 
5603 com o mesmo tema, pouco tempo 
depois de lhe retirar a anterior publicidade 
que comemorava os 25 anos do Centro 
Cultural de Belém.



A Allan 0360 retomou o serviço comercial 
em Janeiro com o objectivo de reforçar 

o parque do Entroncamento ao serviço 
da Linha do Leste, reduzido desde 4 de 
Setembro de 2018 apenas à unidade 0362.

0360 reForça liNHa do leste
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motor do 592.060 caiu em aNdameNto

A CP afirmou pouco depois que a 
ocorrência se deveu à fractura de um veio 
de transmissão entre o motor diesel e a 
caixa de transmissão e entretanto, já no 
dia 6 de Fevereiro, o GPIAAF abriu uma 
investigação de segurança ao incidente.

Depois de ter realizado uma marcha 
de ensaios em Dezembro, ainda foi 
necessária outra marcha idêntica para que 
a velha unidade voltasse ao serviço, tendo 
viajado para o Entroncamento no dia 20 de 
Janeiro, tal como vemos nesta fotografia 
do José Sousa à passagem por Fungalvaz.

No dia 31 de Janeiro, a unidade 592.060 
realizava o Interregional nº 859 entre 

Porto Campanhã e Valença quando, na 
zona de Afife, um dos seus motores se 
soltou de um dos lados e caiu à via pelas 
21h40, sendo arrastado até à imobilização 
da automotora.

O incidente na unidade aqui fotografada a 
14 de Outubro de 2217 pelo Valério Santos 
sobre o viaduto das Quebradas a realizar 
o Regional 4103 Caíde - Régua, originou 
a interrupção da circulação por algumas 
horas, tendo os passageiros seguido 
viagem por via rodoviária.
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Durante o mês de Janeiro, a Medway 
realizou uma série de marchas com 

o objectivo de retirar de serviço e, em 
alguns casos, de proceder à demolição de 
várias dezenas de vagões do seu parque 
de material rebocado.

No entanto, o principal destaque no 
mesmo dia foi esta marcha realizada pela 
locomotiva 1962 e fotografada também 
pelo Valério Santos na zona do Bombarral, 
dedicada a retirar alguns vagões Tdgs 
e Tadgs que ainda se encontravam na 
estação do Ramalhal desde a extinção do 
serviço ferroviário para a Valouro.

Esses vagões viajaram rumo ao 
Entroncamento, onde chegou no mesmo 
dia uma marcha proveniente do ramal 
da Colpor, na Trofa, que transportou 
igualmente alguns vagões Tdgs para 
demolição, tendo no entanto permanecido 
várias dezenas de vagões idênticos nesse 
ramal.

Situação idêntica aconteceu por último 
em Santa Apolónia, para onde viajou uma 
locomotiva 1400 a fim de retirar também 
alguns dos vagões Tdgs do ramal da 
Silopor, onde também se encontravam 
paradas largas dezenas de vagões de 
cereais, incluindo cerca de três dezenas 
de Tadgs.

medway reduz Parque de vagões

A primeira marcha do género aconteceu 
entre Vendas Novas e o Entroncamento, 
dia 6 de Janeiro, para transportar vagões 
de madeira Kbmps e vagões de balastro 
Us para demolição, ao que se seguiu 
o Domingo dia 13 com várias marchas 
espalhadas pelo país com o mesmo 
objectivo.

A 335.035 foi uma das protagonistas desse 
dia ao ficar encarregada de transportar 
várias dezenas de vagões fechados His 
e vagões plataforma Rlps, actualmente 
excedentários para o serviço existente, 
para parqueamento na estação de Vendas 
Novas, conforme vemos nesta fotografia 
do Valério Santos em Santarém.

comboio correio
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Foi novamente esse o principal motivo 
para que o dia 26 de Janeiro voltasse a 
ter motivos de interesse, desta vez com a 
realização de duas marchas com epicentro 
no ramal da DAI na Quinta Grande para 
encaminhar mais vagões para demolição.

Recorde-se que esses vagões tinham 
sido transportados para o mesmo ramal 
em Maio de 2018 para parqueamento, 
conforme demos conta na edição nº 94 de 
Junho de 2018, realizando agora o último 
percurso da sua vida em sentido inverso.
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A 5622 levou mais algumas dezenas de 
vagões Tdgs para a sua última viagem 
sobre carris, conforme o Ricardo Quinas 
nos mostra nesta fotografia à passagem 
na estação de Coruche.

Esta fotografia também do Ricardo Quinas 
mostra a segunda marcha do dia pelo 
mesmo local, a cargo da tracção diesel 
como é hábito devido à inexistência de 
catenária no ramal da DAI, com a 1412 a 
levar mais alguns vagões Tdgs, Kbmps e 
um vagão Us.

Depois de já ter sido demolida a primeira 
série de vagões Us, mais limitada em 
termos de capacidade de transporte, os 
trabalhos de desmantelamento de vagões 
que se estão a realizar no Entroncamento 
incidem actualmente nos vagões Kbmps e 
nos vagões Tdgs.

Os velhinhos Kbmps deverão desaparecer 
completamente de cena, enquanto 
relativamente aos vagões Tdgs deverá 
sucumbir boa parte da frota, largamente 
numerosa e praticamente sem perspectiva 
de vir novamente a ser utilizada face à 
extinção dos tráfegos de cereais.
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No dia 16 de Janeiro entraram em 
Portugal via Beira Alta 15 vagões 

Laeks vazios da Transfesa, dedicados ao 
transporte de automóveis e destinados à 
fábrica da Autoeuropa em Penalva.

Esse material viajou incorporado no 
comboio internacional especial nº 89848/9 
entre Vilar Formoso e Penalva, que levou 
também consigo oito vagões Shimms 
da Renfe com produtos siderúrgicos, tal 
como o Valério Santos nos mostra nesta 
fotografia em Castelo Mendo.

O João Cunha fotografou este espectacular 
comboio ainda no início da sua jornada, 
em Lagoa da Palha, com cerca de 150 
automóveis do modelo T-Roc fabricados 
em Portugal.

automóveis da autoeuroPa viajaram de 
comboio Para saNtaNder

Esses vagões seriam usados logo no 
dia 19 de Janeiro para a realização de 
um comboio especial de transporte de 
automóveis entre Penalva e a fronteira 
de Vilar Formoso para encaminhamento 
de automóveis fabricados na Autoeuropa 
para exportação.

Tratou-se de um pedido extraordinário 
da referida empresa à Medway com o 
objectivo de estudar eventuais alternativas 
de transporte para os automóveis na 
sequência da greve do porto de Setúbal, 
através do porto de Santander, em 
Espanha.

comboio correio
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A intervenção incidirá exclusivamente 
sobre os vagões Rlps originais, que 
ficaram praticamente sem serviço após 
a quebra dos tráfegos de cimento, 
permitindo o reforço da frota de vagões 
para rolaria com unidades com capacidade 
de transporte largamente superior aos 
vagões Kbs.

PN de vila FraNca de Xira migrará Para sul

A Medway pretende adaptar algumas 
dezenas de vagões plataforma Rlps 

para o transporte de madeira, através 
da instalação de taipais e fueiros, numa 
operação que decorre ainda em fase 
inicial nas instalações da EMEF no 
Entroncamento.

A série de vagões Rlps inclui cerca de 
60 unidades fabricadas de origem, como 
esta em maior plano que vemos nesta 
fotografia do Ricardo Quinas, e cerca 
de 120 unidades transformadas a partir 
de vagões Gabs, dos quais vemos um 
exemplar completo em segundo plano.

medway adaPta rlPs Para traNsPorte de madeira

No início de Janeiro foi anunciado que 
a PN da Linha do Norte ao PK 29,887, 

aqui fotografada pelo José Sousa em 13 de 
Março de 2009, situada em Vila Franca de 
Xira, será deslocada cerca de 250 metros 
para sul.

Esta é para já a solução provisória 
encontrada para mitigar os riscos 
associados a este atravessamento, situado 
numa zona complexa para a construção de 
uma passagem desnivelada, quer inferior, 
quer superior.

Apesar de estar dotada dos vulgares 
mecanismos de segurança, nesta 
indispensável PN que dá acesso à zona 
ribeirinha, situada em curva numa zona 
com velocidades até 140 km/h e com 
fraca visibilidade para o lado norte, já 
se registaram 26 vítimas mortais desde 
2006, tendo já motivado a abertura de uma 
investigação de segurança por parte do 
GPIAAF. 

comboio correio
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Mais	uma	vez	voltamos	até	ao	Douro	nesta	rú-
brica,	depois	de	termos	apresentado	a	antiga	
estação	de	Castelo	Melhor	na	edição	nº	87	

de	Novembro	de	2017.	Agora	 vamos	conhecer	a	anti-
ga	estação	de	Almendra,	apresentando	depois	ao	leitor,	
num	artigo	anexo,	um	projecto	de	enorme	relevância	e	
único	no	nosso	país.

A	 estação	 de	 Almendra	 fica	 situada	 ao	 quilómetro	
191,8	na	parte	final	da	Linha	do	Douro	que	abriu	ao	ser-
viço	comercial	no	dia	9	de	Dezembro	de	1887.

A	 história	 desta	 estação,	 segundo	 o	 que	 consegui-
mos	 apurar,	 está	 repleta	 de	 aventuras	 e	 desventuras,	
num	processo	que	demonstra	bem	tudo	o	que	envolvia	
a	construção	do	caminho	de	ferro	e	das	estações	e	ape-
adeiros,	 e	 que	 justifica	 a	 existência	 de	 alguns	 destes	
pontos	em	locais	que	nos	dias	de	hoje	não	apresentam	
qualquer	justificação.

Estávamos	em	finais	do	século	XVIII,	com	a	constru-
ção	da	Linha	do	Douro	em	direcção	à	fronteira	com	Es-
panha	em	Barca	d’Alva	a	avançar	rapidamente.	Com	o	
traçado	 já	 escolhido	 faltava	apenas	decidir	 onde	 seria	

construída	a	estação	intermédia	entre	o	Pocinho	e	Barca	
d’Alva.

O	local	que	mais	convinha	às	populações	era	na	zona	
da	foz	do	ribeiro	das	Pariças,	em	plena	11ª	secção	da	
Linha	do	Douro,	já	que	era	aqui	que	existia	um	cais	flu-
vial	onde	se	carregavam	os	barcos	rabelos	e	onde	era	
efectuada	 a	 travessia	 do	 Douro	 através	 de	 um	 balsa,	
permitindo	assim	às	povoações	de	ambas	as	margens	
acederem	ao	comboio.	

No	 entanto,	 e	 porque	 já	 se	 pensava	 numa	 ligação	
entre	 as	 linhas	 do	Douro	 e	 da	Beira	Alta,	 foi	 decidido	
avançar	para	a	construção	da	estação	do	Côa,	que	iria	
servir	de	 local	de	entroncamento.	Desde	 logo	a	 locali-
zação	desta	estação	 levantou	enormes	dúvidas	 já	que	
ficava	longe	das	povoações	mais	próximas	que	podiam	
utilizar	a	estação	do	Pocinho	com	maior	facilidade	tendo	
em	conta	que	existia	uma	ligação	rodoviária	até	à	mes-
ma.	De	nada	serviram	os	protestos	e	fez-se	a	estação	
do	Côa.

A	opção	de	construção	da	estação	de	Almendra	sur-
giu	então	pela	vontade	do	Visconde	de	Almendra	(ou	do	
Banho),	alguém	com	bastante	influência	e	que	era	depu-
tado.	O	Visconde	defendia	que	se	deveria	construir	uma	
estação	junto	da	Quinta	da	Olga,	próxima	de	Almendra,	

AlmendrA
Setembro de 2011 © Pedro André

Pedro André
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que	era	sua	propriedade	e	onde	possuía	um	
solar.	No	entanto	a	localização	da	quinta	era	
um	autêntico	pesadelo,	e	segundo	relatos	da	
época	os	acessos	à	mesma	era	tão	maus	que	
se	tornava	quase	impossível	descer	as	encos-
tas	até	junto	do	Douro	com	um	carro	carrega-
do	desde	Almendra,	e	missão	ainda	mais	difí-
cil	subir	em	sentido	oposto,	já	que	não	existia	
um	único	acesso	digno	desse	nome.

O	 Ministério	 das	 Obras	 Públicas	 não	 ce-
deu	 desde	 logo	 às	 pretensões	 do	 Visconde	
e	 negou-se	 a	 avançar	 para	 a	 construção	 da	
dita	estação.	No	entanto	a	 luta	continuava	e	
apregoava	 se	 pelas	 redondezas	 “se	 não	 se	
construísse	 a	 estação	 da	 Olga,	 o	 que	 seria	
das	povoações	de	Almendra,	Algores	e	Pitar	
de	Amargo“.	O	governo	acabou	por	ceder	e	foi	
assim	decidido	construir	a	dita	estação	 junto	
da	quinta	da	Olga	que	acabou	por	denominar-
-se	por	Almendra.

Se	havia	estação,	que	começou	a	funcionar	
em	 1887,	 não	 havia	 ainda	 uma	 única	 estra-
da	que	permitisse	aceder	até	essa,	e	 relem-
bramos	 que	 a	 povoação	 de	Almendra	 fica	 a	
mais	de	10	quilómetros	da	linha.	A	Gazeta	dos	
Caminhos	de	Ferro	nº	152	de	Abril	de	1894,	
sete	 anos	 após	 a	 inauguração	 da	 estação,	
dava	notícia	que	no	dia	19	desse	mesmo	mês	
se	 iria	 proceder	 na	 estação	 de	Almendra	 ao	
concurso	 público	 destinado	 à	 construção	 do	
segundo	lanço	de	estrada,	entre	a	estação	e	
Portela	dos	Garrochos,	ou	seja	a	estrada	não	
iria	ser	construída	de	uma	só	vez.

Em	1903,	o	número	368	da	Gazeta	dos	Ca-

Planta de estação, similar à da estação de Almendra
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minhos	de	Ferro	noticiava	ainda	que	estava	em	constru-
ção	a	estrada	municipal	com	a	extensão	de	11.645	me-
tros	entre	a	estação	e	a	povoação	de	Almendra,	estrada	
essa	que	em	1918	ainda	se	encontrava	em	finalização.

Não	se	pode	dizer	que	este	tenha	sido	um	processo	
fácil,	porque	a	estrada	demorou	décadas	a	ser	construí-
da	e	só	em	1935	é	que	foi	finalizada.	O	facto	é	que	sem	
meio	de	chegar	até	à	estação,	as	populações	que	procu-
ravam	o	comboio	optavam	por	se	dirigir	a	Barca	d’Alva,	
porque	embora	se	tenha	chegado	a	construir	a	estação	
tão	desejada	na	foz	do	ribeiro	das	Pariças	(Castelo	Me-
lhor),	também	para	ali	não	existia	qualquer	estra-
da,	situação	que	se	mantém	até	aos	dias	de	hoje.

A	construção	da	estrada	de	ligação	à	estação	
de	Almendra,	que	permitia	a	ligação	a	outros	nós	
ferroviários	não	veio	resolver	de	todo	a	péssima	
escolha	 do	 local	 de	 implantação	 da	 estação,	 já	
que	 pelos	 dados	 da	 altura,	 havia	 semanas	 em	
que	não	se	vendia	um	só	bilhete.

Com	dados	disponibilizados	pelos	relatórios	da	
Direcção	Caminhos	de	Ferro	do	Minho	e	Douro,	
foi	possível	apurar	que	no	ano	de	1891	a	esta-
ção	 de	Almendra	 movimentou	 um	 total	 de	 353	
passageiros	 e	 que	 em	 1892	 foram	 apenas	 312	
as	pessoas	a	utilizar	o	comboio	com	destino	ou	

provenientes	de	Almendra.

Esta	situação	só	teve	melhorias	quando	foi	implemen-
tada	uma	carreira	rodoviária	já	em	finais	da	década	de	
40	do	século	passado	que	permitia	às	povoações	servi-
das	pela	mesma	chegar	até	ao	comboio.	Esta	carreira	
para	além	de	Almendra	passava	em	 locais	como	Frei-
xeda	do	Torrão,	Vilar	de	Amargo	e	ainda	indirectamente	
localidades	como	Vale	do	Afonsinho	ou	Quinta	e	Penha	
da	Águia.

O	facto	é	que	se	durante	algum	tempo	a	carreira	che-
gou	a	afirmar-se	como	um	pequeno	sucesso	no	que	res-

Marco quilométrico situado junto da estação de Almendra 
© Pedro André

A fantástica paisagem do Douro junto à estação de Almendra, 2011 © Pedro André
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peitava	às	 ligações	de	pessoas	e	pequenas	mercadorias	com	o	
transporte	ferroviário.	O	passar	do	tempo,	as	inúmeras	lutas	para	
tomar	posse	da	 carreira	 e	o	aumentar	 do	preços	 levou	a	que	a	
mesma	fosse	perdendo	preponderância,	num	história	que	merece	
ser	lida	em	pormenor	em	algumas	gazetas	dos	caminhos	de	ferro.	
No	entanto,	e	pelo	que	foi	possível	de	apurar	o	serviço	rodoviário	
de	ligação	à	estação	manteve-se	até	à	década	de	80	aquando	do	
fim	do	serviço	comercial	ferroviário.

Em	 1981	 o	 serviço	 resumia-se	 a	 três	 circulações	 em	 sentido	
descendente	com	os	semi-directos	6014,	6020	e	6024	e	três	cir-
culações	no	sentido	contrário	com	os	semi-directos	6011,	6013	e	
6015.

Estas	circulações	davam	ligação	ao	Porto	em	viagens	
que	 duravam	por	 vezes	 cerca	 de	 seis	 horas	 tendo	 em	
conta	que	era	necessário	efectuar	paragem	algo	demo-
rada	na	Régua.	

O	encerramento	que	se	deu	do	lado	espanhol	da	Linha	
do	Douro	 com	 o	 fim	 da	 ligação	 internacional	 e	 a	 fraca	
rentabilidade	da	linha	do	lado	português	levou	ao	fim	do	
serviço	comercial	entre	o	Pocinho	e	Barca	d’Alva	no	dia	
18	de	Outubro	de	1988,	embora	a	 linha	se	mantivesse	
operacional.

Nesse	mesmo	ano	foram	levantadas	as	linhas	I	e	III,	
ficando	a	estação	com	apenas	a	 linha	geral	de	circula-
ção,	situação	que	se	manteve	até	ao	abandono	total	dos	
últimos	quilómetros	da	Linha	do	Douro	entre	o	Pocinho	e	
a	fronteira,	que	levou	a	que	fossem	destruídos	e	rouba-
dos	algumas	centenas	de	metros	de	carril,	o	que	acabou	
também	por	acontecer	em	Almendra.

A	 estação	 de	 Almendra	 enquanto	 esteve	 completa-
mente	operacional	contava	com	duas	linhas	de	circulação	(I	
e	II	)	que	permitam	o	cruzamento	de	composições,	tal	como	tinha	ainda	a	linha	III	que	dava	acesso	ao	cais.

Para	além	do	edifício	de	passageiros	com	dois	pisos	que	albergava	as	funções	ferroviárias	e	a	habitação	do	chefe	
de	estação,	existia	ainda	um	cais	coberto	feito	em	madeira	como	é	tradicional	da	Linha	do	Douro	e	ainda	uma	outra	
casa	destinada	a	habitação	dos	funcionários.

Até	final	de	2018	todo	o	aglomerado	edificado	estava	praticamente	destruído,	tendo	o	cais	coberto	sido	demolido.	
O	edifício	de	passageiros	e	a	antiga	habitação	estavam	completamente	em	ruínas,	o	espaço	envolvente	cheio	de	
mato	com	o	crescimento	de	algumas	árvores	de	grande	porte,	e	com	o	desaparecimento	de	parte	dos	carris	da	linha.

A antiga carreira rodoviária na estação de Almendra. 
Autor desconhecido, fotografia retirada de https://mapio.net

Fotografia de António Lopes

Fotografia de José PintoFotografia de Jorge Q. Lima

https://mapio.net
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Após	 o	 encerramento	 da	 Linha	 do	
Douro	 entre	 o	 Pocinho	 e	 Barca	
d’Alva	 no	 ano	 de	 1988,	 a	 estação	

de	 Almendra	 caiu	 no	 esquecimento,	 sendo	
que	nesse	mesmo	ano	foram	levantadas	al-
gumas	linhas	tendo	ficado	apenas	a	linha	di-
recta.

A	distância	que	separa	a	estação	das	po-
voações	 mais	 próximas	 e	 a	 existência	 de	
apenas	uma	estrada	que	tem	o	seu	final	na	
estação,	leva	a	que	a	mesma	ainda	nos	dias	
de	hoje	seja	considerado	um	 local	bastante	
isolado.	Esta	localização	acabou	por	permitir	
que	durante	vários	anos	todos	os	elementos	
edificados	 e	 espaços	 envolventes	 fossem	
alvo	de	vandalismo	e	destruição	logo	após	o	
encerramento.

Com	 o	 passar	 do	 tempo	 o	 armazém	 em	
madeira	 foi	 demolido	e	o	edifício	de	passa-
geiros	foi	praticamente	devastado,	não	tendo	
havido	qualquer	tentativa	de	preservação.	O	
interior	perdeu	a	maior	parte	do	seu	recheio,	
paredes	e	pisos	ruíram	por	completo,	a	esca-
da	“desapareceu”	e	os	azulejos	que	forravam	
as	 paredes	 exteriores	 ficaram	 num	 estado	
lastimoso.

Isto	 tudo	 resultou	 de	 30	 anos	 de	 puro	
abandono	 das	 entidades	 oficiais,	 um	pouco	
à	imagem	do	que	tem	acontecido	por	todo	o	
país	 onde	 são	às	dezenas	as	antigas	esta-
ções	devolutas.

No	entanto	a	estação	de	Almendra	irá	ter,	
como	desejamos,	um	 futuro	bem	mais	 riso-
nho,	 já	 que	 a	 empresa	Almendra	 Riverside	
Lodges	tem	em	mãos	um	projecto	que	prome-
te	revitalizar	a	antiga	estação	e	toda	a	zona	
envolvente.	O	projecto	que	já	dá	os	primeiros	
passos	após	as	tão	complicadas	burocracias	
tem	como	objectivo	a	transformação	do	anti-
go	espaço	ferroviário	num	ambiente	destina-
do	ao	turismo.

As	obras	já	estão	no	terreno	e	os	primeiros	
trabalhos	 incidiram	na	recuperação	do	edifi-
cado.	Os	telhados	das	casas	e	do	edifício	de	
passageiros	já	foram	reparados,	respeitando	
a	forma	original	dos	mesmos,	o	que	passou	

A l m e n d r A ,  u m A  n o vA  v i d A
Almendra Riverside Lodges
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pela	reutilização	das	
telhas	 que	 ainda	
estavam	 em	 bom	
estado.	 Quando	 tal	
não	 foi	 possível	 fo-
ram	utilizadas	telhas	
com	 o	 formato	 se-
melhante.

Estes	 primeiros	
passos	 focam-se	
numa	 intervenção	
urgente	na	parte	es-
trutural	 e	 dos	 telha-
dos,	já	que	os	muitos	
anos	 de	 abandono	
desta	 estação	 pro-
vocaram	 danos	 im-
portantes,	 que	 têm	
de	 ser	 resolvidos	 o	
mais	 depressa	 pos-
sível	 antes	 que	 se	
tornem	irreversíveis.	
O	objectivo	é	que	as	
intempéries	deste	inverno	não	causem	ainda	
mais	estragos.

Como	a	estação	de	Almendra	é	conside-
rada	um	símbolo	de	 toda	a	 comunidade	da	
região,	a		Almendra	Riverside	Lodges	tem	du-
rante	estas	primeiras	 intervenções	dado	pri-
mazia	às	empresas	 locais	que	 têm	feito	um	
excelente	trabalho.	

Durante	 o	 ano	 de	 2019	 é	 desejo	 que	 to-
dos	os	edifícios	que	fazem	parte	do	espaço	
da	 estação,	 fiquem	 exteriormente	 já	 com-
pletamente	 renovados.	 Como	 foi	 referido	 a	
intervenção	 tem	 como	 principal	 objectivo	 a	
recuperação	dos	edifícios	para	que	estes	fi-
quem	exactamente	como	eram	originalmen-
te,	sendo	que	adicionalmente	também	se	irá	
tentar	reconstruir	o	antigo	armazém	que	es-
tava	situada	junto	do	cais	de	carga	de	acordo	
com	os	planos	do	que	outrora	existiu	nesta	
estação.

O	projecto	de	momento	está	focado	na	re-
cuperação	da	estação	e	da	casa	adjacente.	
Isto	irá	decorrer	de	acordo	com	as	caracterís-
ticas	originais,	já	que	empresa	Infraestruturas	
de	Portugal	exige	que	sejam	por	ela	aprova-
das	todas	as	obras	de	melhoria	efectuadas,	e	
que	todas	as	renovações	respeitem,	sempre	
que	 possível,	 a	 estética	 original	 utilizando	
para	 isso	 os	 materiais	 de	 construção	 mais	
similares	aos	da	construção	primitiva	da	es-
tação.	
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O	objectivo	é	a	implementação	de	uma	pequena	uni-
dade	de	turismo	rural.	Como	o	espaço	físico	das	habi-
tações	existentes	não	é	muito,	surgiu	a	ideia	de	utilizar	
vagões	ou	carruagens	devidamente	adaptadas	no	seu	
interior	 como	uma	possibilidade	de	expandir	a	 capaci-
dade	para	receber	turistas	e	simultaneamente	manter	a	
temática	ferroviária	deste	projecto.	

A	 ideia	 inicial	 seria	 precisamente	 a	 recuperação	 de	
composições	já	degradadas	e	adaptá-las	para	espaços	
de	alojamento,	uma	ideia	implementada	noutros	países	
europeus,	 mas	 cujo	 processo	 é	 bastante	 complicado	
já	que,	nos	poucos	contactos	com	a	CP,	se	viu	sempre	
uma	barreira	enorme	no	aproveitamento	deste	material	
que	está	muitas	vezes	ao	abandono	apesar	de	ser	re-
voltante,	por	exemplo,	verem-se	algumas	unidades	nas	
linhas	do	Pocinho	a	apodrecer	há	décadas.	

O	plano	alternativo	passará	pelo	desenho	e	constru-
ção	de	casas	em	madeira	que	imitem	as	composições.	

A	localização	destas	peças,	caso	fossem	antigas	pe-
ças	de	material	 circulante,	 seria	nas	antigas	 linhas	de	
cais	e	de	desvio	devido	às	regras	impostas	pela	conces-
são.	O	acordo	com	as	Infraestruturas	de	Portugal	permi-
te	a	utilização	do	espaço	edificado	e	da	zona	envolvente	
dentro	do	perímetro	do	património	ferroviário,	 tal	como	
do	 espaço	 onde	 ficavam	 as	 antigas	 linhas	 que	 foram	
levantadas	em	1988.	Quanto	ao	canal	onde	passava	a	
linha	 (entretanto	nos	últimos	anos	os	 carris	 desapare-
ceram	quase	por	completo)	directa	que	permitia	a	liga-
ção	entre	o	Pocinho	e	Barca	D’Alva	terá	de	permanecer	
completamente	disponível.

A	este	projecto,	resta-nos	desejar	o	maior	sucesso,	e	
que	servia	de	inspiração	para	muitos	outros	espalhados	
pelo	país,	dando-se	assim	um	enorme	passo	na	preser-
vação	do	património	ferroviário.

Mais	informações	em:	

https://www.facebook.com/Almendralodges

42

https://www.facebook.com/Almendralodges


balastro

43



44

oPiNião

Carruagens sorefame
viagem ao passado

Janeiro	 de	 2019,	 viagem	a	bordo	 do	 IC	574	
entre	Lisboa	e	a	cidade	de	Faro,	carruagem	
sorefame	de	1ª	classe	+	bar	!

De	volta	ao	século	passado	no	que	toca	a	viagens	
ferroviárias.

Por	opção	a	CP	trocou	o	último	comboio	que	sai	de	
Lisboa	em	direcção	ao	sul,	passando	do	Alfa	Pendular	
para	 o	 Intercidades.	 Não	 critico	 a	 opção	 porque	
isto	permite	à	empresa	 ferroviária	ajustar	a	oferta	à	
procura,	 acrescentando	 ou	 retirando	 carruagens	 à	
composição	 consoante	 as	 necessidades	 em	 termos	
do	número	de	passageiros.

Critico	sim,	e	bastante,	a	utilização	das	carruagens	
Sorefame	 neste	 serviço.	 Este	 tipo	 de	
carruagens	 estavam	 bem	 era	 num	
qualquer	 serviço	Regional,	 para	não	dizer	
que	 já	 há	muito	 deviam	 estar	 encostadas	
definitivamente.

Bem	 sei	 que	 a	 CP	 luta	 diariamente	 e	
arduamente	para	fazer	face	a	uma	enorme	
falta	 de	 material,	 mas	 isto	 já	 não	 são	
carruagens	dignas	de	um	serviço	de	longo	
curso,	ainda	para	mais	um	serviço	que	por	
norma	tem	elevadas	taxas	de	ocupação.

Vivemos	na	era	da	tecnologia,	no	entanto	
durante	toda	a	viagem	entre	Lisboa	e	Faro,	
a	ligação	à	internet	foi	inexistente.	Por	um	
lado	 a	 situação	 de	 não	 existir	 internet	 é	
vantajosa	 já	 que	 se	 poupa	 a	 bateria	 dos	
diversos	 aparelhos,	 sejam	 smarthones	 ou	
computadores	portáteis,	já	que	as	tomadas	
para	 a	 ligação	 eléctrica	 continuam	 a	 ser	
casuais,	sendo	que	não	estão	acessíveis	a	
todos	os	lugares.

A	 "mesa"	 instalada	 no	 banco	 da	 frente	
que	se	abre	sobre	o	colo	do	passageiro	é	
a	 imagem	 dos	 anos	 90,	 com	 um	 suporte	
de	 copos	 que	 impede	 que	 se	 possa	 abrir	
convenientemente	 um	 portátil	 ou	 ler	 um	
livro	de	grandes	dimensões.	Isto	para	não	

falar	da	altura	da	mesma	em	relação	ao	chão	a	que	
está	 instalada,	 não	 permitindo	 que	 um	 passageiro	
com	 maior	 altura	 tenha	 o	 conforto	 necessário	 para	
usufruir	da	mesma.	Se	por	um	lado	as	pernas	quase	
não	cabem	sob	a	mesma,	por	outro	obriga	a	que	se	
tenha	de	estar	constantemente	dobrado	sobre	a	dita	
"mesa".

É	 um	 facto	 que	 estou	 a	 falar	 de	 carruagens	
construídas	entre	1967	e	1968,	que	foram	alvo	de	uma	
modernização	profunda	entre	1993	e	1994,	tendo	sido	
mais	tarde	aptas	a	circular	com	maior	velocidade.	Já	
lá	vão	25	anos	desde	a	última	grande	intervenção!!!!

Viajar	 a	 velocidades	 mais	 elevadas	 é	 sentir	 a	
carruagem	a	ranger	a	cada	canto,	o	estado	da	linha	

Pedro André
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também	é	responsável	em	parte	por	este	problema,	
os	barulhos	são	constantes	e	incomodativos,	sente-se	
por	vezes,	e	em	demasia	na	minha	opinião,	o	"esticão"	
que	 as	 locomotivas	 dão	 para	 atingir	 patamares	 de	
velocidades	superiores.

O	 sistema	 de	 climatização	 caducou	 no	 final	 do	
século	 passado	 e	 logicamente	 não	 é	 aquele	 que	
deveria	ser	o	admissível	nos	dias	de	hoje.

Nem	vale	a	pena	 referir	o	estado	dos	bancos	ou	
da	 carpete	 que	 cobre	 o	 chão	 das	 carruagens	 que	
há	muito	pediram	a	substituição,	ou	referir	a	falta	de	
iluminação	em	locais	tão	críticos	como	as	instalações	
sanitárias.

O	Governo,	tal	como	faz	habitualmente	na	ferrovia,	
abandonou	 por	 completo	 o	 longo	 curso,	 e	 engane-
se	 quem	 pensa	 que	 a	modernização	 dos	 restantes	
comboios	 Alfa	 Pendular	 vai	 resolver	 alguma	 das	
questões.

A	maioria	dos	comboios	do	longo	curso	é	feita	com	
recurso	a	composições	de	locomotiva	e	carruagens,	e	
grande	parte	dessas	carruagens	são	Sorefame.

A	idade	das	carruagens	não	perdoa,	tal	como	não	
deve	perdoar	a	exigência	dos	passageiros	e	acima	de	
tudo	a	exigência	do	conselho	de	administração	a	CP,	
que	tem	como	objectivo	pressionar	o	Governo	até	ao	
tutano	em	busca	de	melhores	soluções.	

Numa	 altura	 em	 que	 o	 Governo	 se	 gaba	 de	 ter	

as	 contas	 do	 país	 em	
excelente	condições,	é	
inadmissível	 que	 não	
se	 tenha	 avançado	
para	 um	 contrato	 de	
aquisição	 de	 material	
circulante	para	o	 longo	
curso.	Quando	os	novos	
comboios	 regionais	
chegarem,	 algures	 em	
2023,	a	frota	Sorefame	
irá	contar	com	56	anos	
de	 existência	 e	 com	
quase	 30	 anos	 pós	
modernização.

Talvez	 numa	
das	 quartas-feiras	
"loucas"	 das	 idas	 aos	
mercados	 em	 busca	
de	 financiamento,	 o	
Governo	 se	 lembre	 de	

alocar	alguns	milhões	tão	necessários	para	colmatar	
esta	situação	da	CP.

Como	 nota	 final,	 resta-me	 dar	 os	 parabéns	 aos	
funcionários	 da	 EMEF	 e	 da	 CP	 por	 conseguirem	
continuar	 a	 colocar	 a	 circular	 sobre	 os	 carris	 com	
segurança,	estas	carruagens	"museológicas".
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PT Trains  
os novos Comboios à esCala

PT	 Trains	 é	 a	 grande	 novidade	 modelística	
deste	 início	 de	 2019	 –	 uma	 nova	 empresa	
que	 surge	 no	 mercado	 nacional	 com	

objectivos	bem	claros	e	que	promete	enriquecer	a	oferta	
de	modelos	no	nosso	país.

Com	um	enfoque	inicial	desde	logo	nos	modelos	do	
tráfego	de	mercadorias,	a	nova	marca	nacional	anunciou	
já	vários	modelos	de	vagões	bem	conhecidos,	como	os	
Sgnss	 da	 Takargo	 ou	 os	 Sgs	 da	 Medway,	 e	 conta	 já	
com	diversas	autorizações	dos	operadores	para	a	sua	
reprodução	e	comercialização.

Enquanto	 prepara	 o	 lançamento	 do	 que	 serão,	
possivelmente,	 os	 vagões	 mais	 marcantes	 da	 rede	
ferroviária	 nacional	 nos	 últimos	 30	 anos	 –	 os	 vagões	
Tejo	Energia	do	serviço	de	carvão	da	central	 do	Pego	
–	 a	 empresa	 lança-se	 também	 na	 comercialização	 de	
contentores	 de	 alguns	 dos	 mais	 famosos	 armadores	
mundiais,	 entre	 os	 quais	 vários	 fortemente	 presentes	
nas	composições	ferroviárias	portuguesas	e	espanholas.

No	 lançamento	 de	 uma	 nova	 marca	 no	 panorama	
modelista	nacional,	 entrevistámos	Gonçalo	Ribera,	 um	
dos	responsáveis	pela	nova	empresa.

Qual o principal motivo para criarem a PT Trains e 
qual é a vossa maior ambição com esta ideia?

Consideramos	 que	 existem	 uma	 série	 de	 projectos	
que	podem	e	devem	ser	feitos.	Para	além	de	entusiastas	
também	somos	modelistas	e,	como	tal,	achamos	que	há/
havia	uma	lacuna	no	mercado.

A	 nossa	maior	 ambição	 é	 ter	 o	 reconhecimento	 da	
qualidade	 dos	 nossos	 produtos	 pela	 comunidade	 de	
entusiastas	quer	nacional,	quer	internacional.

O que podem desde já dizer relativamente a 
produções previstas e seu calendário?

Já	podíamos	ter	iniciado	actividade	em	2018,	mas	sem	
autorizações	ou	contratos	para	podermos	reproduzir	ou	
usar	uma	marca	ou	logo	não	fazemos	nada.	Foi	graças	
a	essa	postura	que	foram	estabelecidas,	logo	de	início,	
várias	parcerias.

Para	 o	 primeiro	 trimestre	 de	 2019	 serão	 lançados,	
como	 acessórios,	 contentores	 de	 20'DV	 e	 40'HC,	
funcionais	 e	 extremamente	 detalhados.	 Sendo	 um	
acessório,	 tem	 um	 mercado	 internacional,	 o	 que	 nos	
pode,	e	assim	esperamos,	dar	uma	visibilidade	logo	no	
arranque.	
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Igualmente,	 o	 vagão	 Sgnss	 60'	 nas	
versões	 Takargo,	 Comsa/Captrain,	 Renfe	 e	
VTG.	Ao	questionarmos	a	Mota-Engil	para	a	
realização	deste	vagão	usado	pela	Takargo,	
a	resposta	não	só	foi	positiva	como	também	
foi	 estabelecida	 uma	 parceria.	 Contamos	
com	 a	 total	 colaboração	 da	 direcção	 do	
Departamento	 Técnico	 na	 realização	 do	
desenho	 em	 3D	 como	 também	 a	 liberdade	
criativa	 para	 a	 elaboração	 de	 uma	 edição	
limitada	para	celebrar	os	10	anos	de	existência	
da	Takargo	no	panorama	ferroviário	nacional.	

Estes	 dois	 projectos	 estão	 interligados.	
Vamos	vender	os	vagões	em	vazio	e	com	os	
contentores	(acessórios)	podemos	ter	preços	
competitivos	 e	 dar	 liberdade	 criativa	 aos	
modelistas	para	a	aquisição	do	tipo	e	empresa	
que	mais	lhes	convier.	Podem	reproduzir,	fiel	
ou	ficticiamente,	a	composição	que	quiserem.

Com	 isto	 e	 como	 o	 vagão	 tem	 várias	
possibilidades	 de	 uso	 para	 além	 dos	
contentores	 (madeira	 e	 bobines)	 bem	 como	 vários	
operadores,	decidimos	avançar.

Para	o	 segundo	 trimestre,	 temos	 já	 em	andamento	
o	vagão	Sgs	nas	versões	da	CP	e	Medway.	Um	vagão	
que	 nos	 possibilita	 rentabilizar	 de	 imediato	 o	 projecto	
dos	 contentores,	 mas	 que,	 a	 exemplo	 do	 Sgnss,	 é	
utilizado	 no	 transporte	 de	 outras	 cargas.	 Em	 2009	 foi	
realizada	uma	composição	militar,	algo	raro	em	Portugal.	
Nesse	sentido,	contactámos	o	Exército	Português	para	
podermos	reproduzir	a	viatura	blindada	de	transporte	de	
pessoal	(VBTP),	M113	que	compunha	essa	marcha	e	a	
resposta	foi	excelente,	estando	em	estudo	uma	parceria	
mais	alargada	para	a	reprodução	de	outras	peças.

Para	terminar	o	ano,	mas	ainda	em	fase	inicial,	temos	
o	 projecto	 do	 Uaoos	 da	 Tejo	 Energia,	 S.A..	 Há	 três	

possibilidades/versões	para	este	vagão:	a	original	-	EDP,	
a	 actual	 (com	 várias	 possibilidades	 de	 matriculação:	
CP,	 CP	 Carga	 e	 MED)	 e	 quinze	 unidades	 que	 foram	
exportadas	para	uso	em	Espanha	nas	minas	da	Arcelor	
Mittal.

Podemos	 informar,	desde	 já,	que	o	ano	de	2020	 já	
está	em	fase	adiantada	de	planificação,	mas	enquanto	
não	 tivermos	 algumas	 respostas	 não	 iremos	 anunciar	
nada.

 Têm algum modelo ou marca para o que detenham 
exclusive de reprodução à escala?

Sim,	 detemos	 a	 exclusividade	 de	 reprodução	 do	
vagão	Uaoos	da	Tejo	Energia,	S.A.
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A rentabilização deste tipo de modelos costuma 
necessitar de um volume de vendas consequente 
e o mercado nacional é bastante limitado. É 
compatível com os vossos planos ou pensam na 
internacionalização também?

O	nosso	 arranque	 é	marcado	 logo	 de	 início	 com	a	
internacionalização:

-	os	contentores	podem	ser	adquiridos	em	qualquer	
país,	pois	um	contentor	exportado/transportado	hoje	de	
Portugal	dentro	de	"dias"	está	noutro	país	e	por	aí	em	
diante.	Podem	igualmente	ser	utilizados	para	outros	fins	
sem	ser	o	modelismo	ferroviário.

-	os	vagões,	"abrem"	as	portas	do	mercado	espanhol	
que	consideramos	fundamental	para	o	nosso	crescimento	
e	manutenção	no	mercado.

Temos	 de	 levar	 o	 nosso	 grau	 de	 exigência	 na	
relação	 qualidade-preço	 a	 extremos.	 O	 mercado	
ibérico	conta	com	reproduções	de	enorme	qualidade	a	
preços	 acessíveis,	 com	 marcas	 estabelecidas	 e	 bem	

implementadas	junto	dos	modelistas,	por	isso	temos	de	
nos	destacar	com	a	qualidade	dos	nossos	produtos	mas	
com	preços	competitivos.

Se pudesses desde já produzir um qualquer 
modelo, sem preocupação de custos nem de 
mercado potencial para ele, que modelo à escala 
produzirias?

Fruto	do	entusiasmo	pelo	comboio	real,	as	carruagens	
CIWL	 (Compagnie	 Internationale	 des	Wagons-Lits)	 do	
VSOE	(Venice	Simplon	Orient	Express).

Qual será a vossa estratégia de comunicação 
para vos aproximar dos vossos potenciais clientes? 
Irão estar presente nas exposições, apostarão nos 
canais digitais ou outros?

As	redes	sociais	como	o	Facebook	(não	só	a	nossa	
própria	página),	fóruns	e	o	website	dito	oficial/institucional	
da	marca	são	os	mais	usuais,	mas	há	outros	espaços	
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como	revistas	da	especialidade.

Consideramos	 fundamental	 e	
imperativa	 uma	 excelente	 relação	
com	 as	 lojas	 físicas	 pois	 é	 o	 local	
onde	 os	 modelistas	 têm	 contacto	
com	o	produto	e	podem	ver/analisar	
antes	de	o	comprar.

Sim,	 ir	 a	 exposições	 para	 dar	
a	 conhecer	 a	 marca/projectos/
produtos,	 ouvir	 críticas	 sejam	
elas	 positivas	 ou	 negativas	 e	 até	
estabelecer	 eventuais	 parcerias	
são	 fundamentais.	 Contamos	 fazê-
lo	 já	 este	 ano	 e	 temos	 uma	 série	
de	 eventos	 onde	 iremos	 marcar	
presença.

Para	 terminar,	 permite-me	
agradecer,	 em	 nome	 da	 equipa,	
a	 oportunidade	 concedida	 para	
nos	 apresentar-mos	 e	 aos	 nossos	
projectos/produtos!



.
Comboio Urbano Figueira da Foz 
- Coimbra na zona de Verride, 
Outubro de 2014

Ricardo M. Ferreira
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Compra	 através	 da	 loja	 online	 da	 APAC	 -	
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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€49,00

Livro comemorativo dos 70 anos das 
automotoras Nohab em Portugal, com 
proveitos dedicados a 100% ao projeto 
de restauro de uma automotora Nohab da 
coleção do Museu Nacional Ferroviário e 
assegurado pela APAC.
O	 livro	é	uma	 inédita	 recolha	de	histórias,	

documentos	 e	 fotografias	 sobre	 a	 longa	
carreira	 destas	 automotoras	 de	 excecional	
longevidade,	 eficiência	 e	 fiabilidade,	 num	
livro	 de	 edição	 bilingue	 com	 acabamentos	
premium,	 capa	 dura	 e	 a	 cores.	 Distribuição	
exclusiva	pela	APAC.

Produzido	após	uma	extensa	 investigação	
histórica	e	 com	 reprodução	de	documentos,	
fotografias	e	esquemas	oficiais	provenientes	

da	Nohab,	da	CP	e	Caminhos	de	Ferro	do	Estado.

Em	2018	celebram-se	os	70	anos	da	chegada	a	Portugal	das	primeiras	automotoras	diesel	–	as	míticas	
Nohab.	Em	diversas	versões	de	via	larga	e	via	estreita,	estas	automotoras	serviram	durante	58	anos	nos	
Caminhos	de	Ferro	Portugueses.	Os	seus	lucros	revertem	a	favor	dos	projetos	de	preservação	ferroviária	
da	APAC	e	desde	logo	ao	restauro	da	última	Nohab	de	via	larga	–	a	0111,	do	Museu	Nacional	Ferroviário.	
O	projeto	pode	ser	acompanhado	em:	https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao/

Compra	através	da	loja	online	da	APAC	-	https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

€32,00

Os	 sistemas	 elétricos	 (a	 relés)	 e	
eletromecânicos	 fazem	 parte	 da	 sinalização	
ferroviária	 portuguesa	 desde	 há	 muitas	
décadas,	 e	 estão	 agora	 em	 acentuado	
declínio,	 prevendo-se	 o	 seu	 fim	 num	 futuro	
próximo.

Este	 livro,	 da	 autoria	 de	 Nuno	 Silvério	
Barrento,	 é	 um	 contributo	 imprescindível	
para	 registar	 estes	 sistemas	 que	 foram	
fundamentais	 para	 a	 modernização	 da	
circulação	ferroviária	em	Portugal,	permitindo	
novos	patamares	de	segurança	e	de	eficiência	
da	 rede,	 particularmente	 nas	 grandes	
estações.	Partindo	do	extenso	conhecimento	
técnico	 e	 profissional	 do	 autor,	 este	 livro	
inventaria	e	contextualiza	todos	os	vários	sistemas	instalados	aquando	da	eletrificação	da	rede	ferroviária	
nacional,	de	fabricantes	distintos	como	a	Siemens,	a	Alstom	ou	a	Ericsson.

O	livro	conta	com	o	prefácio	de	José	Guerra	e	o	posfácio	de	Francisco	Cardoso	dos	Reis,	bem	como	
múltiplas	fotografias,	maioritariamente	de	Pedro	Ferreira,	para	ilustrar	todas	as	tecnologias	que	fizeram	e	
fazem	a	história	dos	sistemas	elétricos	e	eletromecânicos	de	sinalização	ferroviária.

Compra	através	da	loja	online	da	APAC	-	https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao
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Compra	através	da	loja	online	da	APAC	-	https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

Opções	de	pagamento:	multibanco	e	transferência	bancária.

Opções	de	entrega:	 recolha	nas	sedes	da	APAC	em	Lisboa	e	no	Porto	ou	via	serviço	de	entrega	em	
morada	a	eleger.

Condições	especiais	de	aquisição	durante	o	período	de	pré-venda	-	garantia	de	disponibilidade	e	preço	
promocional.
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