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Início

TRAINSPOTTER X, Maio de 2019

AS LOCOMOTIVAS EURO 4000

A

Trainspotter X é uma nova edição de coleccionador
dedicada às locomotivas Euro 4000, que completaram recentemente dez anos de serviço em Portugal
e que representam o novo mercado ferroviário de transporte
de mercadorias, com a respectiva liberalização e entrada de
novas empresas.
Para esta revista, além dos contributos da redacção habitual da Trainspotter, contamos com inúmeras colaborações de
aficionados portugueses e espanhóis e, como nota de maior
destaque, da Takargo. A empresa portuguesa contribuiu decisivamente para fazer desta uma edição muitíssimo especial.
Estrutura de capítulos:
bIntrodução
bDesenvolvimento da Plataforma
Euro 4000
bOs serviços Ibercargo – Takargo
e Comsa
bAs locomotivas no mercado Ibérico
bAs locomotivas da Medway
bCaracterísticas Técnicas
bManutenção e Estatísticas
bAspectos da sua condução
bReportagem a bordo de um comboio Takargo
Revista 100% a cores e com papel
de muito boa qualidade. Com cerca
90 páginas, encadernação com capa
fresada e colada e lombada identificadora.
Envios a partir da segunda quinzena de Junho de 2019.
A revista pode ser comprada na loja
online da APAC:
https://www.caminhosdeferro.pt/
loja/produto/trainspotter-x-as-locomotivas-euro-4000/
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Editorial
Pedro André

V

ivemos um autêntico pesadelo no que toca
aos transportes públicos, do comboio ao
autocarro, do metro ao comboio. Quem diria
que a meio do ano de 2019 a situação estivesse tão
caótica? Todos aqueles que acordam todos os dias para
usufruir de um serviço fundamental para a mobilidade
da população.
Os já tão famosos passes sociais vieram colocar a nú
todas as fragilidades existentes no meio dos transportes
e que andavam a ser "remendadas" pelas várias
estruturas governamentais com a complacência de parte
da comunicação social. Só muito recentemente e mais
amiúde é que o tema começou a fazer parte de páginas
de jornais, minutos de rádio e imagens da televisão.
Ao povo a informação detalhada e atempada é quase
sempre negada com o intuito de o deixar ignorante e
apático.
Os passes sociais, enquanto meio para facilitar o
acesso aos transportes públicos a preços mais baixos
teriam tudo para ser uma das grandes medidas em
termos de mobilidade desde há vários anos, a questão é
que mais uma vez o Governo agiu antes de pensar. Um
pouco como a maternidade inesperada, o Estado viu-se
com mais 100 mil passageiros e sem fraldas para todos.
Era por demais evidente que os meios existentes eram
claramente insuficientes para dar resposta ao mais que
esperado aumento de passageiros. Quem nos governa
devia ter antecipado e resolvido a situação que agora
acontece. Infelizmente, e mais uma vez, as eleições
obrigam a que seja necessário ganhar votos à custa

Pedro André

das promessas. A factura dos passes sociais continua a
aumentar, muito para além do que o Governo, optimista
como sempre, anunciou. Mas essa e outras dívidas vão
ser pagas mais tarde por outros e é um assunto que
merece um verdadeiro debate que vá mais longe que
um simples texto de editorial.
Para minimizar a situação e de modo a tentar
acomodar os "novos" passageiros a Fertagus e depois
o Metro de Lisboa começaram a retirar alguns lugares
sentados para aumentar a capacidade dos passageiros
em pé. Essa ideia não é nova sendo que há mais de 100
anos que as conserveiras fazem o mesmo com o atum,
cavalas ou sardinhas. Tudo apertadinho dentro de uma
lata e o conforto que se lixe. Obrigar quem trabalhou um
dia a ter de viajar de volta a casa de pé durante 30, 45,
60 minutos devia dar direito a ser atado a um pelourinho.
A CP vai ainda mais longe e aproveitando o verão ao
invés de retirar bancos das carruagens opta por retirar
composições inteiras de algumas linhas reduzindo assim
a oferta. Se bem que reduzir é uma força de expressão
porque é habitual existir essa redução da oferta fruto das
centenas de supressões.
Os 97 trunfos que o governo tem para acabar com os
problemas após as electrificações, e que dão pelo nome
de UTEs 2240, não são bem 97 embora uma delas exiba
esse número [2297], e talvez fosse boa ideia acabar de
vez com esse mito. A frota dessas automotoras está
praticamente ocupada com os serviços existentes de
norte a sul do país e não parece haver folga para as
colocar a circular no Minho,
isto na presunção que o
Douro vai ter as 3400 e
o Oeste e Algarve não
vão ter mais nada do que
os já famosos planos de
electrificação.
Desejamos
que
situações como as que
se verificaram no terminal
fluvial do Barreiro no final
do passado mês de Maio
não se repitam, mas a
verdade é que o futuro dos
transportes em Portugal é
cada vez mais negro.

Transportes Públicos em Portugal 2019

Bom verão a todos os
leitores.
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Comboio Intercidades nº 676 Faro - Lisboa-Oriente à passagem pela estação de Parque das Cidades no dia 9 de Julho de 2017. Este
habitual comboio dos domingos de Verão será este ano substituído por um comboio Interregional operado com UTE 2240 com o
mesmo regime de paragens do serviço IC © Pedro André

Reforços de Verão arrancam em Junho

A

CP introduzirá a partir de Junho alguns reforços e alterações mais ou menos habituais à oferta ferroviária de longo curso para
os meses de verão.
O primeiro reforço arranca logo no dia 1, acompanhando a entrada em cena do Comboio Histórico do Douro.
Com vista a permitir que os passageiros do mesmo serviço turístico possam regressar à capital ainda no mesmo dia, aos sábados até ao dia 26 de Outubro circulará
um IC especial entre Porto Campanhã e Lisboa Santa
Apolónia, com partida às 20h45 e chegada às 23h50,
contando com paragens intermédias apenas em Gaia,
Aveiro, Coimbra-B e Lisboa-Oriente.
Este ano uma das novidades surge no eixo Lisboa –
Faro. Não se encontra previsto qualquer desdobramento
ao serviço Alfa Pendular aos sábados como tem acontecido nos anos mais recentes, estando inicialmente
previstos reforços apenas no serviço Intercidades às
sextas e aos domingos entre os dias 9 de Junho e 1 de
Setembro. No entanto, o habitual IC 576 que circula normalmente às sextas-feiras seria este ano operado com
UTE. Contando com um regime de paragens em tudo
igual aos restantes comboios Intercidades, este comboio partiria pelas 19h32 de Lisboa e chegaria a Faro
ao fim de praticamente 4 horas às 23h33, cerca de meia
hora mais de viagem comparativamente às composições convencionais.
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Foi já depois do fecho desta edição, no dia 3 de Junho,
que a CP mudou de intenções e, sem mexer no horário e no regime de paragens, despromoveu o comboio
para o serviço Interregional, figurando com o número
880/1. A UTE continuará de qualquer forma parqueada
em Faro até domingo, dia em que opera outro comboio
que também fora anunciado como Intercidades mas que
entretanto também passou a Interregional com partida
às 20h08 e chegada às 00h07 e numerado como 980/1.
Entre outros ajustes menores nos horários de alguns
comboios rápidos, sobressaem duas alterações mais
expressivas com antecedentes históricos. Nos comboios
Intercidades da Beira Alta, a partir do dia 9 de Junho o
Intercidades 513 circulará uma hora mais cedo, partindo de Santa Apolónia pelas 12h30. E no mesmo serviço
mas no eixo Lisboa – Porto, o Intercidades 529 atrasa
meia hora, voltando ao horário com partida às 22h00 de
Santa Apolónia, tal sucedera até há alguns meses atrás.
Por outro lado, os comboios urbanos voltarão a sofrer
uma ligeira redução de oferta na Linha de Sintra à semelhança do que foi implementado no ano passado. No período de 23 de Junho a 7 de Setembro a família de comboios Meleças – Rossio encolhe de quatro comboios por
hora em horas de ponta para apenas dois, reduzindo a
frequência de partidas e chegadas ao Rossio de seis por
hora espaçadas de 10 em 10 minutos (duas de Sintra e
quatro de Meleças) para quatro por hora espaçadas de
15 em 15 minutos.

Comboio Correio

Agulha danificada após
talonamento originou
descarrilamento em

Livração

Local do descarrilamento. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº 868 à entrada
da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

O

Gabinete de Prevenção e Investigação de
Acidentes com Aeronaves e de Acidentes
Ferroviários (GPIAAF) publicou no dia 15
de Maio o relatório final da investigação ao descarrilamento do comboio Interregional nº 868 na estação
da Livração no dia 15 de Janeiro de 2017 pelas 11h43.
Apesar deste não ser um acidente de investigação
obrigatória, o organismo considerou útil a sua investigação por considerar que poderia ter resultado
num acidente de consequências mais graves.
O acidente envolveu a UTD 592.222, que viajava desde a Régua com destino a Porto Campanhã e que, quando entrou na estação de
Livração onde se preparava para parar
em serviço comercial com o itinerário realizado pela linha I, os três últimos bogies
da composição entraram inadvertidamente na linha II, tendo provocado o descarrilamento total do veículo intermédio e o
descarrilamento do segundo bogie do último veículo. Apenas se registaram danos
materiais na UTD e na infraestrutura, não
havendo qualquer vítima.
Assim que chegou ao local para realizar
a recolha de evidências, o GPIAAF constatou que o balanço do aparelho de mudança de via (AMV) à entrada da estação
da Livração no sentido Régua – Porto, por

onde o IR 868 entrara, se encontrava partido e pousado
em cima da travessa que o suporta, e que o respectivo cadeado de encravamento se encontrava igualmente partido. A superfície de fractura do braço do balanço
mostrava sinais de fadiga pré-existentes visíveis a olho
nú, apresentando oxidação nas superfícies fracturadas
e pequenas indentações.
Genericamente, o balanço é um dos órgãos dos AMV
operados manualmente com duas funções, a primeira
de auxiliar o agente que manobra o AMV, facilitando a
sua movimentação com menor esforço ao servir de con-

Posição da unidade 592.222 imobilizada após o descarrilamento. Adaptado de
Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº 868
à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.
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Posição do balanço do AMV 2 quando o comboio nº 868 entrou na estação de Livração. Adaptado de Relatório Final de Investigação de
Segurança - Descarrilamento do comboio nº 868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

Esquema geral de um AMV manual. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº 868 à
entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

AMV 2 da estação de Livração com o itinerário realizado para a linha I. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança Descarrilamento do comboio nº 868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.
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trapeso e, a segunda função, a de exercer uma força
constante sobre a varinha de transmissão da agulha, garantindo que as lanças se mantêm na posição correcta à
passagem dos comboios.
Apesar da vetustez tecnológica das agulhas manuais,
as estações inseridas em cantonamento telefónico como
é o caso de Livração dependem em exclusivo delas para
a realização de itinerários mediante a acção humana. A
segurança da circulação na estação de Livração é assegurada a partir de um posto de sinalização electromecânico Siemens, que conta com uma mesa de comando
destinada à realização de encravamentos eléctricos, um
quadro central de chaves e três transportadores eléctricos de chaves.
A mesa de comando exibe o estado dos sinais e a
comprovação da posição dos AMV, através da informação que recebe dos comprovadores de posição electromecânicos instalados nos mesmos. A conjugação das
diversas teclas permite o comando dos sinais e a autorização de manobra dos AMV, esta última dada através
de uma posição que permite a libertação das chaves
presentes nos transportadores eléctricos. Cada um dos
dois AMV (AMV 1 e AMV 2) apenas podem ser manobrados mediante a inserção no local da respectiva chave
que lhe pertence em cadeados tipo “Bouré”, sendo que
a terceira chave é utilizada para passar a estação para
a posição de eclipse.

A estação de Livração, como a maioria das estações
em cantonamento telefónico possui sinalização reduzida, isto é, tem apenas dois sinais avançados, neste caso
do tipo luminoso, que antecipam as condições de entrada dos comboios na estação através de duas posições:
via livre (verde) ou paragem diferida (vermelho intermitente). Neste caso, a primeira posição apenas pode ser
adoptada quando o itinerário dos AMV da estação estejam realizados pela linha I, permitindo que o comboio
siga a sua marcha sem qualquer restrição, ao máximo
de 90 km/h segundo a tabela de velocidades até à agulha de entrada da estação no sentido Régua – Porto e
posteriormente a 60 km/h à passagem na linha I. A posição de paragem diferida impõe o prosseguimento em
marcha à vista até à primeira agulha tomada de ponta,
local de onde o comboio só poderá prosseguir a marcha após ser recebido por um agente munido de sinais
portáteis (bandeiras ou lanternas) com a indicação de
precaução (bandeira amarela), devendo parar caso não
se encontre qualquer agente no local ou caso o agente
lhe apresente sinal de paragem (bandeira vermelha)
Na altura decorriam obras na estação da Livração,
que no entanto se encontravam paradas no respectivo
dia do acidente dado ser domingo. Apesar dessas se
centrarem essencialmente no alteamento das plataformas e sem qualquer interferência directa com a circulação de comboios, o reduzido comprimento útil disponível

Posto de sinalização electromecânico Siemens da estação de Livração, com um quadro central de chaves à esquerda, transportadores
eléctricos de chaves ao centro e a mesa de sinalização à direita. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança Descarrilamento do comboio nº 868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

Diagrama de sinalização de Livração. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº 868
à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.
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na plataforma da linha I motivou restrições ao serviço
comercial dos comboios por essa ter apenas capacidade para receber uma UTD.  
O GPIAAF apurou na investigação que o AMV 2, aparelho por onde os bogies da unidade 592.222 tomaram
caminhos divergentes e originaram o descarrilamento,
se encontrava na posição correcta à passagem do comboio 868. No entanto, o balanço já se encontrava partido
fruto de um incidente ocorrido anteriormente do qual os
dois agentes ao serviço na estação, o responsável de
circulação e o operador de manobras, já tinham conhecimento quando foi concedido o avanço ao comboio 868.
O acidente começou a desenhar-se cerca de uma
hora e meia antes. Pelas 10h15 os agentes ao serviço
na estação iniciaram os procedimentos regulamentares
necessários ao cruzamento do comboio 863, procedente de Porto Campanhã, e do comboio 4112, procedente

da Régua, naquela estação. O procedimento habitualmente realizado passava por receber o comboio 4112
em primeiro lugar, dando entrada na linha II, entrando
em segundo lugar o comboio 863 na linha I. No entanto,
o comboio 863 circulava nesse dia com duas UTD que,
devido às restrições de comprimento na plataforma da
linha I, teria que realizar serviço na linha II, ou seja, na
linha desviada.
Para tal, o operador de manobras deslocou-se antecipadamente até ao AMV 1 e estabeleceu o itinerário para
o comboio 863 entrar na linha II. De seguida deslocou-se até ao AMV 2 para receber o comboio 4112 na linha
I, apresentando o sinal regulamentar de precaução à entrada do comboio, o que aconteceu às 10h14.
Pelas 10h15 partiu novamente rumo ao AMV 1 para
receber o comboio 863 nas condições regulamentares,
apresentando novamente o sinal de precaução à sua

Entrada do comboio nº 4112 na estação. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº
868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

O manobrador desloca-se ao AMV 1 para receber o comboio 863 sem deixar o AMV 2 com itinerário para a saída do comboio 863
da linha II. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº 868 à entrada da estação da
Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

Entrada do comboio nº 863 na estação. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº 868
à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.
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Saída do comboio nº 4112 da estação. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº 868
à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

Saída do comboio nº 863 da estação, talonando o AMV 2. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento
do comboio nº 868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

entrada. Assim que o comboio libertou o respectivo aparelho, o operador de manobras reposiciou o AMV para a
linha I de forma a possibilitar a saída do comboio 4112,
o que aconteceria às 10h19.

resolução do problema. Às 10h44 o CCO pergunta se a
lâmpada estará fundida ou se será outro problema e a
estação informa que a chave associada ao AMV 2 não
liberta do transportador.

Após ter concluído o serviço de passageiros, às 10h20
o responsável de circulação deu a partida ao comboio
863 que se encontrava na linha II com o AMV 2 com o
itinerário realizado para a linha I, sem que qualquer um
dos agentes da estação se apercebesse. O maquinista
do comboio 863 retomou a marcha e talonou o AMV 2,
sem notar qualquer anormalidade no AMV ou na marcha
do comboio. No retorno do balanço à posição que permitia a passagem da linha II, parte-se desde logo a corrente do cadeado e o braço balanço quebra-se quando
pára bruscamente no final do movimento.

Enquando discutem, a estação informa que afinal a
chave já liberta. O CCO comunica que o problema poderá não ser na lâmpada da mesa de sinalização e pede
que, após a passagem do comboio 4103, a agulha seja
“batida” de forma a tentar resolver algum problema no
contacto electromecânico.

Os dois agentes ao serviço na estação de Livração
continuaram ao serviço. Às 10h31 o responsável de circulação dirigiu-se à mesa de sinalização com o objectivo
de abrir o SA1 na posição de via livre para a entrada
do comboio 4103 procedente de Caíde. Não o conseguindo, verificou que a luz de itinerário do AMV 2 se
encontrava apagada na mesa de comando. Pensando
tratar-se de uma avaria, contacta o CCO do Porto com
o objectivo de dar conhecimento à área de manutenção.
Após alguns minutos infrutíferos a tentar resolver o
problema, às 10h37 a estação de Livração recebe o
avanço ao comboio 4103, informando que o mesmo
será recebido à agulha de entrada por impossibilidade
de abertura do SA 1. Entretanto, o responsável de circulação e o CCO continuam os contactos com vista à

O comboio 4103 entrou na estação vindo do lado de
Vila Meã conforme estabelecido anteriormente, parando
para serviço comercial na linha I. No minuto seguinte o
responsável de circulação concede-lhe a partida. Com o
itinerário no AMV 2 estabelecido para a linha II após ter
sido talonado pelo comboio 863, o comboio 4103 volta a
taloná-lo para a linha I sem que o maquinista ou os dois
agentes ao serviço na estação se tivessem apercebido.
Convictos nessa altura de que o problema se encontrava no dispositivo de comprovação de posição, às
10h58 o operador de manobras parte em direcção ao
AMV 2 para “bater a agulha”. Apenas dois minutos depois, verifica no local que o aparelho tinha sido talonado,
tendo encontrado a corrente partida e o balanço igualmente partido e caído. De imediato informou o responsável de circulação que prontamente contactou o agente
de prevenção de sinalização.
Entre as 11h01 e as 11h23, os dois mantiveram contacto. O responsável de circulação informou o referido
11
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Entrada do comboio nº 4103 na estação. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº
868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

Saída do comboio nº 4103 na estação, talonando novamente o AMV 2. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança Descarrilamento do comboio nº 868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

agente que o AMV 2 fora talonado e questionou como
ultrapassar a situação de forma a obter comprovação de
posição na mesa de sinalização. Informou igualmente
que a corrente do cadeado se encontrava partida mas
nunca comunicou que o balanço tinha partido. O agente
de prevenção de sinalização disponibilizou-se para se
deslocar ao local quando possível para resolver a questão, sugerindo que se utilizasse uma barra metálica a
servir de alavanca para comprovar o encosto da agulha
e dessa forma obter a comprovação na mesa de comando.
Logo de seguida, às 11h24 o responsável de circulação de Livração contacta novamente o CCO, informando
de que a situação estava já normalizada, comunicando
que o problema da comprovação dos circuitos se encontrava na chave, estando a utilizar a chave de reserva, e
que já tinha comunicado a situação à manutenção para
que se deslocasse ao local.
Às 11h42, apenas um minuto antes do comboio 868
dar entrada na linha I, a estação contacta o CCO sobre
procedimentos de avanço referentes ao mesmo comboio, reforçando a necessidade da manutenção se dirigir
ao local para resolver a questão. O comboio 868 passou
pelo SA 2 em posição de via livre, possibilitado pelo facto da mesa de sinalização já ter obtido a comprovação
da posição da agulha feita pela linha I.
Às 11h43 o referido comboio entra na estação pelo
ramo directo do AMV 2 a uma velocidade de 55 km/h,
abaixo dos 60 km/h permitidos à sua passagem. O
esforço dinâmico a que o aparelho está sujeito leva à
12

movimentação das lanças que se afastam do itinerário
pretendido no momento em que o comboio ainda passa
sobre o mesmo, conduzindo a que os bogies do 592.222
tomem caminhos divergentes. Os primeiros três bogies
entram normalmente na via I, contudo o segundo bogie
do segundo veículo e o primeiro bogie do terceiro veículo divergiram para a linha II e o último bogie descarrilou
para a entrevia, num momento em que as lanças ficaram
entreabertas. À medida que a UTD 592.222 continua em
movimento, o veículo intermédio que possuía um bogie
em cada via começa a enviesar, tombar e descarrila até
à posição final em que a unidade se imobilizou cerca de
240 metros depois do AMV 2.
O GPIAAF considerou que houve essencialmente dois
períodos preponderantes para o descarrilamento do
comboio 868. O primeiro decorreu até aos agentes ao
serviço na estação da Livração se aperceberem do talonamento do AMV 2 e o período seguinte durante o qual
os mesmos tinham conhecimento da situação.
O cruzamento de comboios em estações em cantonamento telefónico é habitualmente realizado numa sequência de procedimentos em que o primeiro comboio
entra para a linha desviada (linha II no caso de Livração), sendo prontamente realizado o itinerário para a saída do segundo comboio, que entra na linha geral (linha
I). Depois desta última entrada, o operador de manobras
realiza o itinerário para a saída do primeiro comboio, retomando a posição do AMV para a via geral assim que
o mesmo passa.
O operador de manobras tem assim por rotina deixar
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Condições habituais de entrada do comboio nº 4112 em Livração. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança Descarrilamento do comboio nº 868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

Condições habituais de estabelecimento do itinerário no AMV 2 após a entrada do comboio nº 4112. Adaptado de Relatório Final de
Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº 868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

realizado o itinerário realizado pela linha geral após dar
a entrada ao primeiro comboio. No dia 15 de Janeiro, o
facto da plataforma da linha I se encontrar em obras e
condicionada ao serviço com apenas uma UTD no máximo teve uma preponderância indirecta no acidente ao
obrigar à alteração das linhas de entrada dos comboios
4112 e 863, este último com duas UTD, mantendo no
entando a mesma ordem de entrada da estação, primeiro o comboio 4112 entraria na linha geral seguido do
comboio 863 que entraria na linha desviada.
Cumprindo a rotina a que estava habituado, o operador de manobras deixou o itinerário no AMV 2 realizado
pela linha geral e não pela linha desviada, onde se encontrava o comboio 863 para partir. Segundo as declarações do próprio agente, assim que o comboio 4112
libertou o AMV, realizou o itinerário para a linha II para
que o comboio 863 saísse após o cruzamento mas inexplicavelmente terá voltado a virar o balanço da agulha,

deixando novamente o itinerário realizado para a linha I,
onde se encontrava o comboio 4112 acabado de entrar,
encravando o AMV e retirando a respectiva chave.
O responsável de circulação da estação tinha o dever
de verificar os itinerários antes de dar partida ao comboio 863, em cumprimento da regulamentação em vigor
no que se refere aos princípios de redundância subjacentes à segurança ferroviária. Não tendo razão para
pensar o contrário, confiou no trabalho do operador de
manobras e cumpriu a rotina dando a partida ao comboio 863.
Os AMV da estação de Livração encontram-se munidos de sinais indicadores de itinerário que funcionam de
forma conjugada com a sua posição. Os maquinistas
dos comboios 863 e 4103, que talonaram o AMV 2 não
se aperceberam que o aspecto do indicador não correspondia ao itinerário a percorrer, conforme a regulamen-

Condição fora da rotina em que foram recebidos os comboios 4112 e 863. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança Descarrilamento do comboio nº 868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.
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cias da quebra do balanço da agulha em
aparelhos manuais, o pessoal da estação
não tinha conhecimento da preponderância do mesmo para a segurança. O responsável de circulação referiu que pensava que os mecanismos de bloqueio da
agulha seriam suficientes para que esta
não se movimentasse à passagem de um
comboio.

Sinal indicador de itinerário com o mesmo estabelecido pela linha I. Adaptado de
Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº 868
à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

Com o objectivo de fundamentar a importância crítica do balanço dos AMV manuais que os agentes ferroviários assumem empiricamente, o GPIAAF conduziu
um ensaio num aparelho similar ao que
se encontrava instalado na estação de Livração de forma a quantificar a força de
retenção exercida com e sem balanço. O
ensaio chegou à conclusão de que a força de retenção com balanço é cerca de
10 vezes superior à força sem o balanço
(151 kg contra 15 kg), confirmando que
não estava garantida a força de retenção
necessária para a imobilização das lanças
quando o comboio 868 passou sobre o
aparelho, sendo esse um órgão praticamente imprescindível para garantir a sua
imobilização.

Sendo ocorrências relativamente vulgares, geralmente os talonamentos não
provocam a quebra do balanço. As fissuras pré-existentes presentes no braço do
balanço do AMV 2 da estação de Livração
reduziram a área da secção do braço para cerca de 80%
o que, segundo o gabinete de investigação, seria o suficiente para reduzir a capacidade de resistência em pelo
menos 20%. Estas fracturas encontravam-se desenvolvidas no ponto em que se concentram as forças aplicadas
pelos operadores de manobras à sua movimentação. O
GPIAAF verificou mesmo no histórico de ocorrências na
estação de Livração que o balanço do AMV 1 se partiu
sensivelmente no mesmo local em 2016.

Aspectos possíveis do sinal indicador de itinerário dos AMV. Adaptado de
Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº
868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

tação também lhes estabelece, assumindo que os mesmos estavam correctamente realizados conforme estão
habituados.
Depois da sequência de acontecimentos que levou os
dois agentes ao serviço na estação a aperceberem-se
do erro que motivou o talonamento por duas vezes do
AMV 2, procuraram resolver informalmente o problema.
A percepção de que seriam punidos por causa do erro,
conforme é prática habitual na sua empresa levou à
ocultação da falha que era crítica para a segurança, não
comunicando a ocorrência aos superiores hierárquicos.
Nos vários telefonemas realizados, o agente de prevenção de sinalização recebeu apenas a informação
de que o AMV fora talonado e que a corrente de encravamento se encontrava partida, situação que acontece
habitualmente nestes casos e com repercussões limitadas para a segurança ferroviária. Em momento algum
o pessoal da estação lhe informou de que o balanço da
agulha se encontrava partido, assumindo que se tivesse conhecimento do mesmo teria tomado as medidas
necessárias para suspender por completo a circulação
sobre aquele AMV.
Enquanto este agente estava ciente das consequên14

Apesar da criticidade dos balanços dos AMV para a
sua segurança, o gabinete verificou que as fissuras existentes no braço do AMV 2 não estavam identificadas nas
acções de inspecção e manutenção a que estes aparelhos estão regularmente sujeitos e considerou mesmo
que essas acções não tinham a profundidade requerida
para a devida verificação da integridade estrutural do
braço.
O GPIAAF concluiu que foi a cultura de punição habitualmente praticada pela sua empresa levou à ocultação, por parte dos agentes em serviço na estação de Livração, de uma avaria que era crítica para a segurança
e cuja criticidade desconheciam. Ao invés de reportarem
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Movimento do balanço associado ao talonamento. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento do
comboio nº 868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.

a falha à hierarquia, preferiram uma resolução informal
do problema. Esta prática de ajuda mútua entre trabalhadores é vulgar nas organizações em que é prática
habitual a aplicação de punições disciplinares por erros
humanos sem a devida avaliação dos mesmos.
Acrescenta ainda que essa cultura é altamente prejudicial para a segurança, limitando fortemente o grau de
conhecimento das organizações sobre incidentes e acidentes relevantes para a exploração ferroviária e condicionando dessa forma as possibilidades de melhoria de
processos. As organizações do meio ferroviário devem
pelo contrário estabelecer uma cultura de confiança mútua em que os seus erros involuntários e admissíveis
de acordo com a sua formação não são penalizados,
permitindo maximizar a aprendizagem sobre segurança
e introduzir melhorias organizacionais a partir das falhas
que são reportadas, cumprindo assim as mais recentes
directivas europeias sobre este aspecto.  
O gabinete conclui ainda a elevada importância do
cumprimento dos princípios de redundância associados
à regulamentação ferroviária enquanto garante da segurança, realizados de forma independente por cada um
dos agentes ferroviários. Depois do erro no estabelecimento do itinerário do AMV 2, haveria ainda duas verificações que poderiam ter evitado o seu talonamento e
que não foram realizados, estando os agentes habitua-

dos às respectivas rotinas de trabalho.
O GPIAAF emitiu quatro novas recomendações de segurança dirigidas em primeira instância ao IMT enquanto autoridade nacional de segurança ferroviária, sendo
uma a aplicar pelo próprio instituto, duas a aplicar pela
IP e uma a aplicar pela CP, relacionadas com a introdução de uma cultura justa nas empresas do meio ferroviáio, procedimentos de manutenção dos AMV manuais,
verificação dos itinerários nas estações e verificação da
sinalização a via por parte dos agentes de condução.
Em consequência do acidente, a Infraestruturas de
Portugal inspeccionou de forma extraordinária 60 balanços de AMV manuais do mesmo tipo, tendo encontrado
apenas um caso com pequenas fissuras que foram consideradas irrelevantes.
O acidente teve um custo directo de cerca de 105 mil
euros, contas nas quais entram os danos no material circulante, tendo o 592.222 ficado danificados os rodados,
amortecedores, timoneria de freio, engates, estribos, entre outros elementos danificados, na infraestrutura, onde
se produziram danos nos carris, em diversas travessas,
barretas, parafusos e outros órgãos de fixação, e na
operação de carrilamento do comboio. Essa operação
ficou concluída às 21h25 do dia do descarrilamento, tendo sido reaberta a linha à circulação às 2h10 da madrugada do dia seguinte.

Inspecção com líquidos penetrantes ao balanço do AMV 6 da estação de Marco de Canaveses. Adaptado de Relatório Final de
Investigação de Segurança - Descarrilamento do comboio nº 868 à entrada da estação da Livração, na Linha do Douro, em 15-01-2017.
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BREVES

5601 promove a cultura
albicastrense

“

Bordar e receber” é a nova marca
cultural promovida pelo município de
Castelo Branco em parceria com a CP que
desde Maio viaja pelo país nas laterais da
locomotiva 5611.
O Ricardo Quinas mostra-nos a nova
publicidade com a respectiva locomotiva
a realizar um comboio Intercidades nº 542
procedente da Covilhã e com destino a
Santa Apolónia à passagem na zona de
Belver no dia 30 de Maio.

5604 convida a visitar a Feira de Maio da Azambuja
T

ambém a locomotiva 5604 circulou
no mês de Maio com uma nova
publicidade alusiva à Feira de Maio que
decorre na Azambuja entre os dias 30 de
Maio e 3 de Junho.
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Vemos também esta locomotiva na
fotografia do Ricardo Quinas a realizar
um Intercidades nº 512 entre a Guarda e
Santa Apolónia à passagem na zona da
Lamarosa no dia 15 de Maio.
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Histórico do Douro rumou à Régua
C

om o arranque do Comboio Histórico
do Douro previsto para dia 1 de Junho,
a composição formada pela locomotiva
0186, cisterna e cinco carruagens viajaram
no dia 29 de Maio de Contumil para a
Régua.

Após a habitual revisão anual na EMEF,
a locomotiva 1413 foi a responsável pela
deslocação do conjunto até ao seu local de
trabalho, conforme vemos nesta fotografia
do Nuno Magalhães à passagem na zona
de Trancoso.

Fertagus modifica interiores das 3500
C

om o objectivo de absorver a procura
crescente de passageiros com a
implementação do programa de redução
de tarifários, a Fertagus retirou lugares
sentados a uma das suas unidades 3500.

A unidade modificada circula já em fase
experimental desde o final de Maio nos
comboios urbanos da empresa privada,
período após o qual a ideia poderá ser
alargada às restantes 17 unidades da frota
caso seja bem sucedida.
A incorporação de uma carruagem
adicional às UQE 3500 continua a ser
estudada, de forma a aumentar de forma
mais expressiva a capacidade das
unidades como a 3502, aqui fotografada no
Pinhal Novo pelo André Lourenço a realizar
um urbano Roma-Areeiro – Setúbal no dia
1 de Setembro de 2018.
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Comboio de esmerilagem visitou Portugal
O

comboio de esmerilagem de carril
“Speno” viajou para Portugal no dia
5 de Maio, conforme o Ricardo Quinas nos
mostra nesta fotografia na Linha da Beira
Alta na zona de Fornos de Algodres.

Durante escassos dias este comboio
realizou serviço no troço recentemente
renovado da Linha do Douro entre Caíde e
Marco de Canaveses, voltando entretanto
para Espanha, onde se encontra
habitualmente,
assim
que
ficaram
concluídos os trabalhos.

Adjudicado o troço final da nova Linha de Évora

N

o dia 2 de Maio a Infraestruturas de
Portugal adjudicou à empresa Sacyr
Somague a construção do terceiro e último
troço da nova Linha de Évora entre ÉvoraNorte e Elvas por 130,5 milhões de euros,
cerca de 64 milhões de euros abaixo do
preço base do concurso.
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O mais extenso troço a concurso
compreende 38,4 km entre Alandroal e
a Linha do Leste de canal para via dupla
a construir durante cerca de dois anos e
cinco meses, que começarão a contar
assim que o Tribunal de Contas der o aval
positivo ao contrato.

Relativamente ao troço entre Évora e
Évora-Norte, os comboios não voltarão a
passar nesta antiga PN ao PK 118,8 aqui
fotografada pelo Pedro André no dia 17 de
Abril de 2016, estando a ser ultimados os
estudos de traçado que afastarão a linha
da cidade de Évora.
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Linha de alta velocidade aproxima-se de Badajoz
D

o lado espanhol avançam as obras
para levar a linha de alta velocidade
de Madrid até Badajoz e que no futuro será
ligada a Portugal.
O José Luis Torres Blázquez mostra-nos
nesta fotografia do dia 6 de Maio as obras
de instalação de via que decorrem no troço
Plasencia – Cáceres.

Tensão eléctrica chega a Marco de Canaveses
A
Infraestruturas de Portugal colocou
em tensão a catenária no troço da
Linha do Douro entre Caíde e Marco de
Canaveses no dia 31 de Maio.

No mesmo dia foram anunciados os
ensaios de catenária a decorrer nesse
troço no dia 4 de Junho e, no dia 5, na
Linha do Minho entre Nine e Viana.

As marchas serão realizadas com recurso a
uma locomotiva 1400 rebocando uma 5600
e o furgão de catenária à ida, deixando o
regresso já por conta da 5600.

Está prevista a entrada em serviço da
catenária até Marco de Canaveses e Viana
do Castelo apenas no mês de Julho, altura
em que os comboios Regionais Caíde –
Marco, como este fotografado pelo Valério
Santos à passagem sobre o Tâmega no
dia 18 de Setembro de 2015 poderão ser
realizados com unidades eléctricas.
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Adjudicada a renovação de via entre Guarda e Cerdeira

F

oi adjudicada no dia 10 de Maio a
renovação integral de via no troço da
Linha da Beira Alta situado entre os PK
209,425 e 223,537, sensivelmente entre as
estações de Guarda e Cerdeira, à empresa
Teixeira Duarte por um valor de cerca
de 8,7 milhões de euros e 294 dias de
execução.
Este concurso é já a primeira fase das
obras previstas no âmbito do Ferrovia
2020 para a Linha da Beira Alta, sendo
no entanto uma das intervenções
programadas de menor complexidade,
devendo passar essencialmente apenas
pela substituição dos materiais que
constituem a superestrutura de via (carril,
travessas e balastro).
O traçado nesta zona onde se encontra o
apeadeiro de Rochoso, aqui fotografado
no dia 5 de Setembro de 2018 pelo Pedro
André, é já um dos mais favoráveis desta
linha, com velocidades que variam apenas
entre os 150 e os 160 km/h.

Ecopista do Sabor chega ao Pocinho
F

oi inaugurado no primeiro dia do
mês de Maio o troço da ecopista
do Sabor entre Torre de Moncorvo e o
Pocinho, numa extensão de cerca de 10,6
quilómetros mas onde está excluída a
passagem sobre o Douro.

Com este investimento de cerca de 126
mil euros que integra a ideia de tornar a
Linha do Sabor integralmente ciclável,
foram removidos os restos da antiga via
férrea e regularizado um novo caminho em
terra batida, e foram ainda recuperados os
antigos apeadeiros.
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A ecopista do Sabor encontra-se assim
já concluída entre o Pocinho e Carviçais
numa extensão de 34 km e entre Sendim,
estação aqui fotografada de aspecto
renovado pelo Ricardo Ferreira no
passado dia 2 de Maio, e Duas Igrejas,
numa extensão de 11 km.
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Drewry restaurado reintegra a exposição do MNF

N

o dia 18 de Maio, o locotractor Drewry
1002 voltou à exposição permanente
do Museu Nacional Ferroviário no
Entroncamento após uma intervenção
de restauro que decorreu nos últimos
meses e cujo resultado final vemos nesta
fotografia publicada pelo próprio museu.

Este foi o culminar de uma operação
iniciada em Abril de 2016 com a abertura
do financiamento para o transporte
rodoviário desta unidade deste Guifões
até ao Entroncamento à sociedade civil, e
que se tornaria uma realidade no mês de
Agosto desse ano.

Locomotiva 02049 “Andorinha” será restaurada

A

locomotiva 02049 “Andorinha”, que se
encontrava guardada na cocheira de
Nine, chegou ao MNF no Entroncamento
no dia 20 de Maio para iniciar um processo
de restauro em parceria com a Câmara
Municipal de Famalicão, conforme vemos
nesta fotografia publicada pelo museu.
Ainda antes de chegar ao Entroncamento
a unidade esteve exposta na feira da
Automobilia em Aveiro que se realizou
entre os dias 17 e 19 de Maio, numa mostra
que pretendeu divulgar e promover os
meios de transporte de outros tempos.
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M useu de B ragança

Aspecto exterior, Abril de 2019 © Carlos Pinto

C

omo foi referido na edição anterior da
Trainspotter a secção museológica ferroviária de Bragança reabriu as portas no dia
25 de Abril após ter estado cerca de 17 anos encerrada com todo o material resguardado no seu interior.
O agora “Museu Nacional Ferroviário de Bragança” foi
apresentado ao público com um aspecto completamente
renovado e modernizado. O espaço museológico foi ampliado com a construção de uma nova área coberta que
fica situada continuamente às antigas cocheiras de material circulante, englobando no seu interior a antiga placa giratória que se encontrava ao ar livre. Este conjunto
arquitectónico permite a livre circulação entre as duas
zonas. Esta ampliação permitiu assim que a disposição
das peças fosse feita de uma maneira mais agradável
permitindo assim ao visitante conhecer o conteúdo do
museu com todas as condições necessárias, inclusive
para pessoas com mobilidade reduzida. Relembramos
que a antiga secção museológica estava confinada às
cocheiras onde o material exposto estava praticamente
22

amontoado sem que o mesmo pudesse ser devidamente apresentado de uma forma digna.
Com um investimento global de 924 mil euros, parte
deles oriundos de fundos comunitários, a recuperação
e reabertura deste espaço contou com a perseverança
e disponibilidade financeira da Câmara Municipal de
Bragança em revitalizar o espaço museológico. É de
aplaudir também a participação activa neste projecto de
entidades como a CP, a IP e a APAC que em conjunto
com o MNF conseguiram revitalizar o museu. Tal como
não pode ficar esquecido o enorme contributo que tem
sido dado pelo investigador Hugo Silveira Pereira, especialista na história dos caminhos de ferro em Portugal
que colaborou na investigação e produção de conteúdos
para o museu.
Foram longos meses de trabalho, nos quais se efectuaram as necessárias obras destinadas à construção
do novo espaço que permitiu aumentar a área disponível. Da parte do pessoal qualificado do MNF foram efectuadas e supervisionadas as tarefas relacionadas com
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os trabalhos de limpeza e conservação das
centenas de peças existentes e que estiveram quase duas décadas praticamente
abandonadas. Foi possível através da página oficial do facebook do Museu Nacional
Ferroviário ir acompanhando parte desses
trabalhos, muitos deles minuciosos, tendo
em conta a fragilidade e importância histórica de algumas das peças
O museu é acima de tudo um espaço que
dignifica a memória da Linha do Tua apresentando a sua história, desde os projectos, passando pela construção e lembrando aqueles que mais lutaram para que o
comboio fosse uma realidade no nordeste
transmontano onde chegou no já longínquo
ano de 1906 a Bragança. A Linha do Tua, sinónimo de uma vontade inabalável de levar
os carris pelo interior do país a partir da Linha do Douro, ficará para sempre como um
dos projectos de obras públicas mais complexos e admiráveis da história de Portugal
dos últimos 150 anos.

Espaço museológico de Bragança em 2016, ainda encerrado © Pedro André

As diversas peças expostas abrangem
as diversas vertentes do caminho de ferro
desde a construção, passando pela exploração, pelas memórias dos funcionários e
das saudades que o fim do comboio deixou
numa região tão afastada dos centros de
decisões.
São utensílios utilizados pelos chefes de
estação, revisores, pessoal de via e obras,
maquinistas e outros. São as peças que
faziam parte do dia-a-dia das estações da
Linha do Tua, das partidas e das chegadas,
das viagens, da manutenção das locomotivas. Uma enorme colecção de itens que
merece ser visitada.

Espaço museológico de Bragança em 2016, ainda encerrado © Pedro André

Há ainda espaço para a modernidade
com a disponibilidade de um ecrã onde é
disponibilizada vária informação acerca da
Linha do Tua dividida por diferentes temas.
As obras de arte (pontes e túneis) que permitiram ultrapassar os mais difíceis obstáculos naturais, as estações e apeadeiros,
aspectos da sinalização e da exploração,
são alguns dos conteúdos que estão presentes.
São no total mais de duzentas peças referentes à temática ferroviária tendo como
principal destaque a história da Linha do Tua que tinha
o seu final na cidade de Bragança e que disse adeus ao
comboio no ano de 1992.

Espaço já requalificado, Abril de 2019 © Carlos Pinto

Grande destaque também obviamente para a colecção existente de material circulante, das locomotivas às
carruagens passando pelos vagões.
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R equalificação do espaço museológico

Fotografias: © Câmara Municipal de Bragança
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R estauração
e conservação
do espólio

Fotografias: © Fundação Museu Nacional Ferroviário
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D estaques
Texto: © Fundação Museu Nacional Ferroviário [https://www.fmnf.pt/colecao/]
Fotografias: © Carlos Pinto, 2019
Locomotiva a vapor VE: CN1/ CN11/ CP E81
Locomotiva adquirida em 1887 pela Companhia Nacional (C.N.),
para a inauguração do primeiro troço da Linha do Tua, entre
Tua e Mirandela. À semelhança da série E50, estas foram das
primeiras locomotivas chegadas ao Tua, provenientes da fábrica
Machinenfabrik Emil Kessler da Alemanhã. Nesta Companhia
foram numeradas CN1 a CN6, e receberam nomes relativos à
história e geografia do território onde deviam operar (província
de Trás-os-Montes e de cidades desta região): “Traz os Montes”
(CN 1 - CP E81), “Bragança” (CN2 - CP E82), “Mirandella” (CN3 CP E83), “Villa Flor” (CN4 - CP E84), “Carrazeda” (CN5 - CP E85),
“Foz-Tua” (CN6 - CP E86). O que as distinguia das locomotivas
do Dão que tinham igual numeração, CN1 a CN6. A locomotiva
CN2 foi ironicamente chamada de Bragança (capital da província),
onde a linha só terá chegado a 14 de setembro de 1906,na abertura
oficial da linha, inaugurada precisamente por esta máquina e
devidamente abençoadas em 1887 pelo bispo de Bragança. Todas
as locomotivas eram propositadamente estandardizadas, o que
facilitava a manutenção e operação. Enquanto a C.N. detinha
apenas duas linhas, Tua e Dão, foram utilizadas no Tua. Nos anos
1920 aquando do arrendamento das linhas do Corgo e do Sabor à
CP procede-se então à renumeração como forma de distinção das
locomotivas da Linha do Dão, foram então renumeradas para CN11
a CN16. Numa fase inicial, procurou-se manter as locomotivas
nas suas linhas de origem, no entanto, para equilibrar a saída de
locomotivas do Tua, Todas eram usadas em qualquer serviço da
linha, tanto em manobras, como passageiros, mercadorias ou
mistos. Depois de 1947, com a integração das Companhias de via
estreita na CP (1947) e a consequente passagem do material da
Companhia Nacional, a série foi renumerada de CP E81 a CP E86

e reorganizada a distribuição das locomotivas. Quatro desta série
foram dispersas pela rede, colocadas nas linhas de via estreita do
Porto. Mesmo com a chegada das automotoras à Linha do Tua,
esta locomotiva e a CP E82 terão permanecido sempre na sua
linha de origem - a Linha do Tua - até à retirada de serviço, em
meados da década de 1970. Esta locomotiva sofreu alterações,
que resultaram em algumas diferenças, derivadas da prática
comum de troca de peças entre máquinas. Esta será a CN2,
embora ostente a numeração da CN e a imagem CP. Em 1981, a
CN1 terá sido abatida e alguns componentes aproveitados neste
veículo, posteriormente registado como CP E81, provavelmente
para coincidir com a numeração N1, erroneamente presente.

Locomotiva a vapor VE: CN10/CN24/E114
Adquirida em 1907 pela Companhia Nacional à fábrica
Machinenfabrik Emil Kessler para reforço do parque após o
prolongamento da Linha do Tua até Bragança. Integrou uma série
de quatro unidades que chegaram em lotes de duas unidades em
datas distintas, 1904 (CN7 e CN8) e 1907, viriam para trabalhar
especificamente na ligação Mirandela e Bragança. Genericamente
semelhantes entre si, as últimas máquinas da série são ligeiramente
maiores e mais pesadas, de janelas mais altas, mas com igual
esforço de tracção. Para além da numeração, CN7 a CN10,
receberam nomes associados à história e geografia do território
onde iam operar: “Vilalva” (CN7 - CP E111), “Macedo” (CN8 - CP
E112), e “Sabor” (CN10 - CP E114), nome com que supostamente
esta locomotiva terá sido baptizada. Esta locomotiva mantevese no Tua até ao arrendamento das linhas do Corgo e do Sabor
à Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses (CP) nos
anos 1920. Aquando desse arrendamento, são novamente
renumeradas como forma de distinção das locomotivas da
Linha do Dão. Série numerada de origem de CN7 a CN 10, são
renumeradas de CN21 a CN24. Também a CN introduziu algumas
modificações às máquinas. Todas eram usadas em qualquer
serviço da linha (manobras, passageiros, mercadorias, mistos).
Por esta altura, a CN23 e CN24 são transferidas para a Linha do
Sabor. A CN introduziu também algumas modificações às próprias
máquinas, em 1943. Após a integração das Companhias de via
estreita na CP (1947) e a consequente passagem do material da
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Companhia Nacional para a CP, a série foi renumerada de CP E111
a CP E114. Sob gestão da CP, foi utilizada na região do Porto em
qualquer serviço da linha, tanto em manobras, como passageiros,
mercadorias ou mistos. Retornou à Linha do Tua, sua linha de
origem, em 1970, onde permaneceu até ser retirada de serviço.
Terá sido a última locomotiva a vapor em serviço nesta linha,
assegurando os últimos anos do vapor. Consideradas como
“o topo de gama” da frota da CN. Depois de 1974 receberam a
numeração UIC 3 089 111 a 114.
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Locomotiva a vapor VE: CN5/ CP E55
Locomotiva de fabrico alemão, também da fábrica Machinenfabrik
Emil Kessler ,adquirida em 1889 pela Companhia Nacional
(C.N.) para a Linha do Dão (de Santa Comba Dão a Viseu),
onde circularam até 1947. Propositadamente estandardizadas,
seriam muito semelhantes à encomenda anterior (CP E80), o
que facilitava a manutenção e operação. Na CN formava a série
CN1 a CN6. Além da numeração, receberam nomes associados
à história e geografia do território que iam operar, o que as
distinguia das locomotivas da Linha do Tua, que nesta Companhia
tinham igual numeração - CN1 a CN6: “Beira Alta” (CN 1 - CP E51),
“Vizeu” (CN2 - CP E52), “Santa Comba” (CN3 - CP E53), “Tondella”
(CN4 - CP E54), “Dão” (CN5 - CP E55), “Viriato” (CN6 - CP E56).
Após a integração das Companhias de via estreita na CP (1947)
e a consequente passagem do material da Companhia Nacional
para a CP, a série foi renumerada de CP E51 a CP E56. Até 1950,
continuavam ao serviço na Linha do Dão, contudo, com a entrada
ao serviço das primeiras automotoras a gasolina e a integração da
via estreita na CP, foi reorganizada a distribuição das locomotivas.
Numa fase inicial, procurou-se manter as locomotivas nas suas
linhas de origem, no entanto, de forma a equilibrar a saída
de locomotivas do Tua para Porto Póvoa Guimarães e Vale do
Vouga, a E55 e outras da mesma série (E51, E52 e E56) vindas do
Dão, foram transferidas para a Linha do Tua, onde se manteve até
1977, circulando sobretudo no troço entre Foz-Tua e Mirandela,

em comboios mistos, de serviço e de manobras na estação do
Tua. Sob gestão da CP, sofreram modificações, que resultaram
em ligeiras diferenças entre si, mantendo todas o pavilhão aberto
atrás, utilizando um painel de madeira para isolar a traseira
durante o Inverno. Nesta locomotiva a cúpula era mais pequena.
No ano de 1974 receberam a numeração UIC 3-059051 a 056.
Esta locomotiva foi a última da série a fazer teste de caldeira,
mantendo-se ao serviço de manobras na estação do Tua até 1977.

Vagão fechado: JE 1221/ 111 5 046-3 Gk
A Companhia Nacional (CN), a partir de 1887, adquiriu vários
veículos para transporte exclusivo de mercadorias, distribuindoos entre as linhas do Tua (do Tua a Mirandela) e do Dão (de
Santa Comba Dão a Viseu). Construído sobre um leito de aço, na
generalidade os lotes iniciais da Companhia eram padronizados,
de dois eixos e muito curtos. A caixa, de configuração
convencional, com estrutura metálica, forro de madeira e tejadilho
igualmente de madeira mas forrado a lona impermeabilizada, tinha
em cada face uma porta de correr de um metro e meio de largura,
era ventilado através de dois ventiladores exteriores com tampas
metálicas de accionamento vertical. Era utilizado no transporte
de mercadorias perecíveis ou gado. Após 1947, com a integração
das Companhias de via estreita na CP, a consequente passagem
do material da CN para a CP e a progressiva redução do tráfego
de mercadorias no complexo Vouga/Dão, foi possível assegurar
todo o serviço da linha Viseu a Santa Comba Dão apenas com os
vagões provenientes da companhia do Vale do Vouga e agrupar
todos os vagões de origem C.N. na Linha do Tua onde o tráfego de
mercadorias se mantinha e até crescia. Com os dados disponíveis,
a origem provável deste vagão é que se trate de um dos vagões
da Linha do Dão, do lote inicialmente numerado J8 a J18. Mais
tarde foi renumerado J808 a J818, quando a CN identificou
separadamente o material afeto às duas linhas da companhias,
para evitar duplicações de números. Após 1947, com a integração
das Companhias de via estreita na Companhia dos Caminhos de

Ferro Portugueses (CP), esta geriu no Tua 50 vagões cobertos.
Uns, legados do tempo da CN, outros, provenientes de outras
linhas. Terá reagrupado a frota da CN, usando os prefixos 12XX e
13XX. Numerando esta série de JEf 1201 a 1250. Em 1974, foram
divididos pelas designações de 111-3 ou 111-5, dependendo
da capacidade de carga do veículo. Este recebeu a numeração
UIC 111 5 046-3 Gk. Terá sido construido em 1890 pela Société
Anonyme La Metallurgique.

Furgão VE: Dfv 258 / DEfv 558/ 93 29 105
Furgão adquirido para transporte de bagagens e correio pela
Companhia Nacional para a Linha do Dão, onde circulou até 1947.
Este e mais três vagões faziam parte do material original da Linha
do Dão. Após a integração das Companhias de via estreita na
Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses (CP), em 1947,
e a consequente passagem do material da Companhia Nacional
para esta companhia, o parque foi reajustado e renumerado, este
recebeu a numeração UIC 9329 105. Posteriormente, passou a
ser utilizado na rede Vale do Vouga, onde permaneceu até 1981,
altura em que foi transferido para o Pocinho, onde circulou até

Duas Igrejas. Na Companhia Nacional terá permanecido igual em
toda a sua carreira, com a caixa revestida a madeira e uma vigia
no tejadilho. Depois terá sofrido modificações, sendo retirada a
vigia. Já na década de 1960, os veículos terão sido novamente
modificados nas oficinas de Sernada do Vouga. A caixa de
madeira passou a ser revestida a chapa metálica. A imagem atual
do veículo corresponde à numeração C.P. de 1947. Segundo o
livro “Narrow Gauge Railways of Portugal” o furgão fez parte de
um lote construído pela Cie Internationale de Construction em
1890.
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Vagão de bordas baixas: Lf 404 / LEf 1284 /
UIC 539 8 034-8 Ekmo
A Companhia Nacional dos Caminhos de Ferro (C.N.), a partir
de 1887, adquiriu vários veículos para transporte exclusivo de
mercadorias, que distribuiu entre a Linha do Tua e Linha do
Dão. Dos vários conjuntos originais adquiridos pela Companhia,
contavam-se vagões de bordas baixas. Estes veículos eram na
sua generalidade padronizados, existindo poucas diferenças
entre os veículos destas linhas. Inicialmente foram numerados
em séries separadas. Este terá sido adquirido para a Linha do
Dão, integrando a série Lf 401 a 406. Após 1947, com a integração
das Companhias de via estreita na CP, e a consequente passagem
do material da CN para a CP, esta Companhia geriu no Tua 35
vagões de bordas baixas, alguns deles reminiscências do tempo
da CN, outros procedentes de outras linhas. Terá reagrupado os
veículos da CN, usando o prefixo 12XX ou 13XX, este integrava a
série LEf 1261-1295. Embora todos muito semelhantes, os vagões
LEf 1277 a 1286, tinham uma característica distinta, o assento
aberto localizado numa das extremidades, onde o guarda-freio
se sentava completamente exposto às condições atmosféricas.
Comum nos vagões com freio manual, estes atuavam de acordo

com os sinais transmitidos pelos maquinistas, através de um
rigoroso código de sinais. Foi construído pela Société Anonyme
La Metallurgique no ano de 1890.

Carruagem de 1ª classe: A. 13 / AEv 213/
UIC 14 29 004
Esta carruagem de dois eixos foi adquirida pela Companhia
Nacional dos Caminhos de Ferro (CN) para a inauguração da linha
do Tua a Mirandela, em 1887. Foi construída pela empresa Société
Anonyme La Metallurgique em 1886. Utilizada nos comboios de
passageiros. Em 1906 passa a circular até Bragança. No entanto,
no ano seguinte, os melhores serviços transitam para as três novas
carruagens de bogies, quando até então toda a frota era assente
em eixos. Originalmente dispunha de três compartimentos com
oito lugares cada e, num dos topos, um compartimento dianteiro
de quatro lugares. A Companhia Nacional terá melhorado este
veículo, provavelmente em 1913/14, introduzindo-lhe modificações
na disposição interna. Internamente modificada nas Oficinas de

Mirandela, a lotação de lugares sentados foi reduzida para 19, para
a criação de um corredor lateral (retirando dois lugares por cada
compartimento) que ligava os três compartimentos e permitiu
o acesso a uma casa de banho, construída no compartimento
dianteiro, que foi eliminado. Em 1947, com a unificação da rede
passou a pertencer à CP, onde adquiriu o número AEv 213. A
partir de 1956 chegam as automotoras Allan, que passaram a
assegurar os serviços de passageiros na Linha do Tua, ficando
esta apenas para os serviços curtos mistos ou de passageiros.
Terá permanecido sempre na Linha do Tua, onde deixou de ter
uma utilização regular a partir da década de 1970. No ano de 1974
recebeu a numeração UIC 1429 004.

Carruagem: CEyf 104 / 29 29 004-3
Carruagem de bogies originalmente de 3ª classe adquirida em
1905 pela Companhia do Caminho de Ferro do Porto à Póvoa e
Famalicão (P.P.F.V.), onde se manteve em uso regular até 1978. Foi
construída pela fábrica Ateliers Germain em 1905. Internamente
divide-se em dois salões, corredor central e lugares dispostos
transversalmente 2x2 direcionados para o centro da carruagem,
ficando os das extremidades de cada salão frente a frente. Não
foram instaladas casas de banho ou cozinha. A iluminação original
seria feita através de lâmpadas de óleo montadas no telhado,
tendo sido posteriormente equipada com aquecimento térmico de
sifão e luz elétrica. A partir de 1927, com a fusão da Companhia
P.P.F.V. e da Companhia de Guimarães (CFG), resultando
na Companhia do Norte (NORTE), estas carruagens foram
renumeradas de Cyfv 1 a 5. A partir de 1932, passam a circular
até Guimarães e Fafe. Após a integração das Companhias de via
estreita na CP (1947) e a consequente passagem do material para
a CP, estas carruagens foram renumeradas de CEyf 101 a 105. Em
julho de 1963, na passagem ao regime de apenas duas classes, é
reclassificada como 2ª classe, sem sofrer qualquer modificação.
Revista pela última vez em março de 1968. Em agosto de 1974
é ligeiramente reformulada, recebendo uma pintura a vermelho e
a numeração UIC 2929 004. Depois de 1974, foram transferidas
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para o Tua carruagens de diversas origens. Da Companhia PPVF/
NORTE, já sob gestão da CP, foi transferida, em 1978, para a Linha
do Tua, onde assegurou a reserva e eventuais reforços em épocas
de maior afluência. Oficialmente retirada de serviço a 9 de agosto
de 1980, após essa data ainda terá integrado a composição de
algumas circulações especiais a vapor.
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Carruagem de 3ª classe: C 130 / CEv 286 /
UIC 2429 028 (identificada CN Cv 124)
Carruagem de dois eixos adquirida pela Companhia Nacional
(CN), para a inauguração da Linha do Tua a Mirandela, em 1887.
Foi também ela construída pela empresa Société Anonyme La
Metallurgique. Até 1906/7 toda a frota desta Companhia assentava
em eixos. Só a partir desta data é que surgem as primeiras
carruagens de bogies. O equipamento original de 3ª classe do
Tua era composto por um número indeterminado de veículos,
que originalmente possuíam quatro compartimentos. Por volta de
1889/90, parte das carruagens originais da CN foram aumentadas
com mais um compartimento. Desconhece-se se será o caso
desta. Por volta de 1906/7, a frota foi reforçada com novas
compras e com remodelações do material preexistente, de forma
a satisfazer as necessidades do serviço da nova secção da linha
até Bragança. Esta carruagem foi profundamente modificada
nas oficinas da C.N., em Mirandela, para a configuração atual,
com entrada pelos topos através de alpendres que lhes foram

adicionados nas extremidades, aumento do compartimento e
corredor central. Durante toda a sua vida activa prestou serviço
na Linha do Tua, até finais da década de 1970 e inícios da década
de 1980, em todo o tipo de serviços, em comboios de passageiros
ou mistos. A partir de 1956, as recém-chegadas automotoras
Allan, passam a assegurar os serviços de passageiros em toda
a linha, ficando esta remetida para os comboios mistos ou de
passageiros “curtos”. Em julho de 1963, na passagem ao regime
de apenas duas classes é reclassificada como 2ª classe, sem
qualquer modificação. Terá sido retirada de serviço durante a
década de 1970, com a chegada das carruagens “Napolitanas”
procedentes da Linha da Póvoa. No ano de 1974, recebeu a
numeração UIC 2429 028. Na década de 1980, as carruagens de
3ª classe foram sucessivamente destruídas com excepção desta,
que está erradamente identificada por Cv 124, já que seria a C 130.

Núcleo Museológico de Bragança

Horários :
Terça a domingo, 9h - 12h30 e 14h - 17h30

O Núcleo Museológico de Bragança localiza-se no centro desta
cidade, na zona da antiga estação de caminhos de ferro. Ocupa o
edifício anteriormente destinado ao parqueamento de carruagens
daquela que foi a estação terminal da Linha do Tua.

Contactos :
Câmara Municipal de Bragança
273 304 200

Morada:
Avenida João da Cruz,
5300 Bragança
Estação Rodoviária de Bragança

cmb@cm-braganca.pt
Serviço ao Cliente MNF
249 130 382
servicoaocliente@fmnf.pt
www.fmnf.pt
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Estação provisória
Sabugal
Pedro André

J

á se passaram mais de 125 anos desde que o
troço ferroviário da Linha da Beira Baixa entre as
cidades da Covilhã e da Guarda foi inaugurado
com a abertura ao público e ainda assim existem algumas surpresas.
Mesmo com as várias intervenções que foram decorrendo ao longo das décadas neste troço, resistindo ao
abandono a que foi deixado durante praticamente uma
década após o fim do serviço comercial em 2009, e ainda sobrevivendo ao levantamento da quase totalidade
da superestrutura de via no âmbito das obras de modernização destes quilómetros de traçado que decorrem
presentemente, a estação provisória do Sabugal renasceu.
Tudo começou quando o Ricardo Quinas em Setembro de 2018 visitou as obras que decorrem na Linha
da Beira da Baixa, mais precisamente nas imediações
do túnel do Barracão, e reparou nalgumas construções
bastante similares a umas plataformas situadas paralelamente ao canal da linha ferroviária que havia sido
levantada. Com base nas fotografias avançou-se para
a investigação, mais propriamente para a leitura de vários números da Gazeta dos Caminhos de Ferro e do
Boletim da CP, obras que tão importantes são para a
divulgação da história ferroviária portuguesa.
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do

Ricardo Quinas

Acabou por não ser muito difícil identificar as ruínas
que estão intimamente ligadas ao túnel e cuja história
remonta à década do século passado.
Em meados de 1932/33 a companhia responsável
pela exploração da Linha da Beira Baixa (CP) tinha em
mãos um enorme problema relacionado com o túnel do
Barracão, estrutura que necessitava imperiosamente de
grandes obras de requalificação. O túnel do Barracão
fica situado ao quilómetro 205,767 imediatamente antes
da estação do Sabugal no sentido ascendente, aquela
que é ainda hoje a última dependência que os comboios
encontram antes da chegada à Guarda provenientes da
Covilhã.
A intervenção a decorrer no túnel era tão complexa
que obrigava a uma remodelação quase total com destaque no tecto do mesmo, algo que seria demorado e se
iria estender durante largos meses. Isto obrigaria a que
o mesmo tivesse de ser encerrado ao tráfego ferroviário
de modo a permitir que os trabalhos decorressem nas
melhores condições possíveis e no mais curto espaço
de tempo.
Claro que cortar a Linha da Beira Baixa não era na
altura uma opção agradável já que obrigava a que entre Abrantes (entroncamento com a Linha do Leste) e a
Guarda os comboios tivessem de percorrer muitos mais
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quilómetros com os custos inerentes a essa operação,
sendo que o serviço mais afectado seria sem dúvida o
dos passageiros.
Ao contrário do que acontece habitualmente, a CP
apresentou desde logo uma solução rápida e eficaz de
modo a poder minimizar os efeitos dessa interrupção
que passou pela construção de uma estação provisória
a erguer imediatamente antes do túnel no sentido ascendente, situada sensivelmente ao quilómetro 205,7, cujas
ruínas podemos observar nas fotografias do Ricardo.
Olhando com atenção para as fotografias e visualizando
as imagens que o google maps nos fornece através da
passagem pela A23 sobre a linha podemos ter a noção
da dimensão dos trabalhos que foram efectuados para a
construção dessa estação.
A nova estação permitia assim que os comboios provenientes ou com destino à Covilhã pudessem manobrar e simultaneamente servir os passageiros, pelo que
a CP deitou mãos à obra e tratou de instalar nesse local
todas as condições necessárias como veio posteriormente relatado num Boletim da CP e que resumimos um
pouco mais à frente.
Construída a cerca de 500 metros do túnel do Barracão, a estação provisória foi dotada de plataformas
construídas em alvenaria que permitiam o embarque e
desembarque dos passageiros, tendo sido construído
um abrigo para os passageiros e erguida uma casinha
destinada ao serviço de telégrafo para as necessárias

comunicações. O serviço de mercadorias não ficou esquecido tendo sido construídos dois cais cobertos e um
cais descoberto com as respectivas fundações em alvenaria. Foi ainda construída uma linha de resguardo para
facilitar a movimentação dos comboios.
Da visita ao local foi fácil de perceber que o espaço
onde a estação foi erguida foi bastante optimizado, aproveitando todos os metros livres para implementação das
necessárias estruturas. Foi ainda aberta um novo caminho de acesso à estrada municipal 548 que permite a
ligação às povoações mais próximas. Todas estas condições facilitavam que se efectuasse um rápido transbordo a nível de passageiros para o serviço rodoviário,
mas também que algumas mercadorias pudessem ser
aceder à estação sem problemas.
Também em termos de serviços ferroviários a CP viu-se na obrigação de proceder a mudanças significativas
na circulação dos comboios que percorriam a Linha da
Beira Baixa entre Abrantes e a Guarda.
Assim a companhia decidiu implementar algumas
medidas extraordinárias que iriam estar em vigor apenas enquanto a linha se mantivesse interrompida.
A norte do túnel, entre a estação original do Sabugal e a Guarda, existiam apenas dois comboios diariamente, mais precisamente os comboios nº 161 e 164.
Do lado sul do túnel, com destino ou proveniência da
estação provisória situada ao quilómetro 205,767 (que
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ficava situada a 800 metros da estação original do Sabugal) continuavam a circular os comboios de passageiros
existentes no horário actual. Assim os comboios nº 161,
162,163 e 164 faziam o percurso da Linha da Beira Baixa como anteriormente, apenas com a alteração do local
de partida e chegada.
Em termos de mercadorias, os comboios de mercadorias nº 2141 e 2142, que também faziam serviço de
passageiros, foram suprimidos no trajecto entre a Covilhã e a Guarda.
Embora existissem comboios, a CP impunha algumas
condições como referido na reprodução do aviso ao público:

“Enquanto os trabalhos de reparação do túnel se não
concluírem não se aceitam transporte que tenham de
passar pelo local de interrupção, com excepção apenas
dos de passageiros que queiram sujeitar-se a transbordo no km 205,767 ou na estação do Sabugal conforme o
sentido da viagem, e a percorrer, a pé, por caminho fora
da linha, a distância de cerca de 800 metros que medeia
aqueles dois pontos. As bagagens destes passageiros
aceitam-se também pela mesma via, incumbindo-se a
CP de fazer o respectivo transbordo.
Os demais transportes que normalmente se faziam
pela via agora interrompida terão de passar a ser encaminhados pela via Abrantes – Entroncamento – Pampilhosa.”
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A existência desta estação provisória veio facilitar
também a organização dos trabalhos que se efectuavam
no túnel já que a CP conseguia transportar os diversos
materiais necessários à conclusão da obra por ambos
os lados. Foi ainda construída uma pequena via ferroviária de trabalho com 60 cm de largura que ligavam as
duas estações do Sabugal e por onde circulavam as vagonetes tão necessárias à movimentação de inertes.
No mês de Outubro de 1933 foi anunciado a abertura
do Desvio de Sabugal ao serviço de modo a facilitar o
tráfego de mercadorias enquanto durasse a interrupção
da Linha da Beira Baixa e em Dezembro desse mesmo
ano o Aviso ao Público nº 389 anunciava “o restabelecimento do serviço ao quilómetro da Linha da Beira Baixa,
entre as estações de Benespêra e Sabugal, em virtude
de estar concluída a reparação do túnel.” Estava assim
reaberto o túnel e a situação estava normalizada.

Spotting

Apeadeiro de Praias Sado
sem serviço comercial em
Julho de 2016.
Pedro André
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Loja & Publicações
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
Temas da edição 244 do Bastão Piloto:
m Sud Express – 130 anos de aventuras sobre
carris
m Viagem a bordo do Comboio Presidencial
m Tração a vapor nas linhas americanas
portuguesas
m Uma viagem pela linha do Minho
m A última viagem do Flecha de Prata
m Linha Vermelha: 20 anos de Inovação no
Metropolitano de Lisboa
m Novas publicações APAC
m Vida associativa
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€31,00 €26,00
Preço promocional de pré-venda até ao dia 31 de Agosto de 2019
O primeiro volume de uma colecção sobre as carruagens dos caminhos de ferro portugueses, da autoria
de Fernando Cunha Pedreira.
Esta obra inclui 61 desenhos, 70 fotografias e 15 quadros, preenchendo ricamente um livro de excepcional
importância histórica. As receitas do livro revertem na íntegra para projectos da APAC e pode ser adquirido
com preço promocional até 31 de Agosto.
Descrição
Este livro, o primeiro de uma série que procurará descrever todas as carruagens de via larga que
pertenceram às diversas companhias portuguesas desde os primórdios do caminho de ferro até aos
nossos dias, é o resultado da grande paixão do autor pelo tema, paixão talvez nascida nas viagens
para a Beira Alta na meninice. Da recordação do momento mágico que era o da mudança de comboio
em Coimbra ou na Pampilhosa onde se apeava de modernas carruagens de bogies para tomar lugar
em pequenas mas confortáveis carruagens de dois eixos, umas vezes verdes outras, quase sempre,
de madeira envernizada com os corrimãos em latão, sempre brilhantes, e com aquele característico e
entranhado cheiro a fumo.
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Mas resulta igualmente dos
apontamentos tomados em
horas e horas passadas
nas estações, na juventude
e na adolescência, e da
incessante investigação,
cada
vez
mais
sistematizada, levada a
cabo nos últimos quarenta
anos, nos tempos livres
que a vida profissional ia
deixando.
Nos Caminhos de Ferro
do Sul e Sueste existiram
menos de 200 carruagens.
Cerca de 80 nos parques
das duas companhias
originais, “dos Brasileiros“
e “Inglesa”, de que nos
ocuparemos no primeiro
capítulo, seguidas por
103+61 já adquiridas pelos
C.F. do Estado que são o
objecto dos capítulos dois
e três, capítulos bastante mais circunstanciados e documentados que o anterior. Seguem-se as 24 Görlitz,
as únicas metálicas, que se descrevem no quarto capítulo, e o quinto, e mais longo, é o dedicado às de
bogies porque, apesar de serem menos de 20 no total, foram as que tiveram histórias mais movimentadas
e as que mais modificações conheceram ao longo das suas carreiras.
O livro trata igualmente, nos capítulos quarto e quinto, de algumas carruagens da outra divisão dos
Caminhos de Ferro do Estado, o Minho e Douro. Carruagens em tudo idênticas às dos C.F.S. e adquiridas
em conjunto com estas pelo Estado.
Índice
l A época heróica
l Carruagens da “Companhia dos Brasileiros”
l Carruagens da Companhia do Sueste
l O primeiro parque de carruagens “Estado” do Sul e Sueste
l As Carruagens de Empatamento Longo
l As Armistício
l As de Bogies
l Pioneiras
l Ex. Wagons Lits
l Feitas nas Oficinas do Barreiro
l Ragheno
l Agradecimentos
l Bibliografia
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.

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

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

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
eletromecânicos fazem parte da
ferroviária portuguesa desde
décadas, e estão agora em
declínio, prevendo-se o seu fim
próximo.

relés) e
sinalização
há muitas
acentuado
num futuro

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/
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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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