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trainSpotter X, maio de 2019 

aS locomotiVaS euro 4000

A	Trainspotter	X	é	uma	nova	edição	de	coleccionador	dedicada	às	 locomotivas	Euro	4000,	que	completa-
ram	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	habitu-
al	da	Trainspotter,	contamos	com	inúmeras	colaborações	de	
aficionados	portugueses	e	espanhóis	e,	como	nota	de	maior	
destaque,	da	Takargo.	A	empresa	portuguesa	contribuiu	deci-
sivamente	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	Ibé-
rico

bAs	locomotivas	da	Medway

bCaracterísticas	Técnicas

bManutenção	e	Estatísticas

bAspectos	da	sua	condução

bReportagem	a	bordo	de	um	com-
boio	Takargo

Revista	100%	a	cores	e	com	papel	
de	muito	boa	qualidade.	Com	cerca	
90	páginas,	encadernação	com	capa	
fresada	e	colada	e	 lombada	 identifi-
cadora.

Envios	a	partir	da	segunda	quinze-
na	de	Junho	de	2019.

A	revista	pode	ser	comprada	na	loja	
online	da	APAC:

https://www.caminhosdeferro.pt/
loja/produto/trainspotter-x-as-loco-
motivas-euro-4000/

NOVA 
EDIÇÃO

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

João Cunha

Ainda	 nada	 de	 substancial	 mudou,	 mas	 já	
mudou	 bastante.	 Por	 táctica	 política	 ou	
por	 convicção	 pessoal,	 a	 nova	 equipa	 do	

Ministério	 das	 Infraestruturas	 tem	 estado	 empenhada	
em	corrigir	os	monumentais	erros	que	vieram	da	equipa	
anterior,	 sempre	 pouco	 empenhada	 em	 assegurar	
meios	ao	sector	ferroviário	e	demasiado	empenhada	em	
propaganda	de	vão	de	escada.

Não	 me	 lembro	 de	 alguma	 vez	 termos	 dirigido	 a	
pessoal	político	alguns	textos	tão	duros	como	dirigimos	
a	Pedro	Marques	e	à	sua	equipa,	o	que	nem	sempre	nos	
valeu	amizades,	mas	a	postura	do	novo	ministro	é,	de	
certa	forma,	um	reconhecimento	tardio	da	nossa	razão	–	
muitas	vezes,	pior	do	que	a	falta	de	meios	(que	pode	ser	
entendível)	é	o	mais	rasteiro	jogo	político	com	a	tragédia	
de	um	sector	inteiro.

Onde	antes	havia	 uma	negação	 total	 da	 realidade,	
hoje	há	uma	dura	assunção	da	 realidade.	Onde	antes	
haviam	 cerimónias	 públicas	 –	 muitas	 delas	 ridículas,	
lembremo-nos	do	comboio	eléctrico	em	Barcelos	–	agora	
existem	anúncios	discretos	e	substantivos	nas	páginas	
das	empresas	do	sector	–	veja-se	o	recrutamento	que	
finalmente	avança	na	CP	ou	na	EMEF	ou	as	adjudicações	
na	página	da	Infraestruturas	de	Portugal.

Tudo	 isto	 é	muito	 relevante,	 sobretudo	 num	 sector	
que	vive	há	décadas	em	subfinanciamento	e	que,	além	
disso,	 ouve	 diariamente	 políticos	 garantirem	 que	 é	
absolutamente	prioritário.

Depois	 desta	muito	 saudável	mudança	 de	 postura,	
que	 só	 engrandece	 quem	
tem	 a	 hombridade	 de	 a	
protagonizar,	 faltam	 agora	
as	 acções.	 Parte	 delas	
chegou	 por	 fim	 ao	 terreno,	
com	 os	 novos	 processos	 de	
recrutamento,	mas	falta	tudo	o	
resto.	O	ministro	Pedro	Nuno	
Santos	 anunciou	 entretanto	
que	 os	 meios	 financeiros	 e	
humanos	 de	CP	 e	EMEF	 se	
vão	 dedicar	 nos	 próximos	
18	 meses	 a	 um	 programa	
de	 recuperação	 de	 material	
abandonado,	 para	 regressar	
ao	serviço	tal	como	está,	sem	
renovações.	 A	 prioridade,	
que	 me	 parece	 adequada,	

é	 eliminar	 de	 uma	 vez	 por	 todas	 a	 regular	 onda	 de	
supressões	de	Norte	a	Sul	e,	para	além	disso,	garantir	
rapidamente	 um	 tão	 necessário	 aumento	 da	 oferta.	 É	
pragmático:	talvez	regresse	ao	activo	material	circulante	
pouco	digno	para	os	comboios	de	hoje	em	dia,	mas	não	
é	substancialmente	pior	não	haver	comboio	sequer?

Aguardamos	com	especial	interesse	a	divulgação	do	
programa	de	 recuperação	de	material	 circulante,	onde	
deve	constar	material	como	as	automotoras	Allan	ou	as	
carruagens	 Schindler,	 e	 aguardamos	 ainda	 com	 mais	
ansiedade	 pelo	 plano	 de	 renovação	 /	 requalificação	
de	material	circulante	que	começará	 logo	a	seguir	aos	
próximos	 18	meses,	 nessa	 altura	 já	 com	 os	 recursos	
orientados	 para	 reformular	 estruturalmente	 muito	 do	
material	circulante	entretanto	reactivado.

A	 reabertura	 das	 oficinas	 de	 Guifões,	 não	 se	
concretizando	a	sua	ocupação	total	pelo	Metro	do	Porto,	
é	 uma	 boa	 notícia	 –	 além	 das	 instalações	 serem	 de	
excepcional	 qualidade,	 o	Grupo	Oficinal	 do	 Porto,	 em	
Guifões	ou	Contumil,	tem	uma	larga	tradição	de	amplo	
conhecimento	 e	 inovação	 na	 manutenção	 ferroviária,	
pelo	que	só	posso	contentar-me	com	o	seu	regresso.

O	 cenário	 continua	 desolador	 –	 os	 projectos	 do	
Ferrovias	2020	não	saem	da	cepa	torta	e	continuamos	
sem	contrato	de	serviço	público	assinado	com	a	CP	–	
mas	há	pelo	menos	uma	direcção	clara	e,	 finalmente,	
escrutinável.	 A	 honestidade	 por	 si	 só	 não	 resolve	
problema	 algum,	 mas	 é	 um	 excelente	 começo	 de	
conversa	quando	é	de	gestão	pública	que	tratamos.	

Oficinas de Guifões em 2006

João Cunha
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No dia 27 de Junho o Governo aprovou em 
Conselho de Ministros um plano com im-
plementação prevista já este ano e horizon-

te até 2022 com vista a garantir a melhoria do servi-
ço público ferroviário de transporte de passageiros. 
O plano que Pedro Nuno Santos, ministro das Infra-
estruturas, afirma ser realista e exequível, promete 
dar resposta às necessidades mais imediatas da CP 
pelo menos até à chegada das 22 novas unidades 
híbridas e eléctricas.

A	CP	e	a	EMEF	são	as	grandes	visadas	pelo	conjun-
to	de	medidas	previstas	a	vários	níveis.	A	medida	mais	
significativa	será	o	investimento	previsto	de	45	milhões	
de	euros,	nove	dos	quais	com	execução	prevista	já	este	
ano,	na	recuperação	de	material	circulante	actualmente	
desactivado	da	frota	da	CP.	O	Governo	promete	devol-
ver	ao	serviço	cerca	de	70	unidades,	entre	locomotivas,	
automotoras	 e	 carruagens	 encostadas,	 num	 prazo	 de	
apenas	 18	meses	 a	 contar	 deste	mês	 de	 Julho.	A	 re-
cuperação	destes	activos	promete	mesmo	aumentar	a	
oferta	ferroviária,	não	estando	previsto	o	fim	do	aluguer	
das	 unidades	 592	 e	 592.2	 a	Espanha,	 que	 o	ministro	
afirmou	que	se	vai	manter	até	ao	final	de	2022.

O	 regresso	 das	 unidades	 dos	 comboios	 urbanos	 de	
Lisboa	 que	 se	 encontram	 há	 vários	 anos	 por	 renovar	
são	para	 já	as	maiores	certezas	desse	 lote.	Durante	o	
mês	de	Junho,	a	2401	retomou	o	serviço	depois	de	ter	
sido	renovada	no	Entroncamento	e	no	seu	lugar	entrou	
a	 2413	 para	 renovação,	 uma	 das	 quatro	 unidades	 da	
série	que	se	encontram	actualmente	por	renovar.	A	es-

tas	somam-se	ainda	as	duas	unidades	3500	parqueadas	
em	Campolide	na	mesma	situação.

Não	são	para	 já	conhecidas	ao	detalhe	as	unidades	
que	integram	ao	plano,	mas	entre	maiores	ou	menores	
certezas,	 estarão	 incluídas	 cerca	 de	 duas	 a	 três	 de-
zenas	de	carruagens	Sorefame	que	se	encontram	em	
Contumil	 e	algumas	carruagens	Schindler	 parqueadas	
no	Entroncamento.	É	intenção	que	numa	primeira	fase	
estas	unidades	retomem	o	serviço	o	mais	rapidamente	
possível	tal	como	se	encontram,	devendo	ser	posterior-
mente	renovadas	a	partir	de	2020.	Para	reforçar	o	par-
que	de	locomotivas	poderão	entrar	ao	serviço	algumas	
locomotivas	2600	e	1930.	Por	fim,	estarão	incluídas	al-
gumas	unidades	0350.

A	 concretização	 desta	 medida	 do	 plano	 só	 poderá	
acontecer	com	as	medidas	previstas	para	a	EMEF.	No	
imediato,	serão	contratados	67	novos	trabalhadores	que	
reforçarão	os	recursos	humanos	da	empresa	de	manu-
tenção	que,	apesar	de	ter	contratado	mais	de	uma	cen-
tena	de	trabalhadores	em	2018,	não	se	repercutiram	na	
capacidade	da	empresa	devido	ao	elevado	número	que	
saíram	para	a	reforma.	Assim,	o	Governo	deu	à	EMEF	a	
autorização	para	doravante	poder	substitutuir	automati-
camente	os	trabalhadores	que	forem	saíndo	sem	a	ne-
cessidade	de	autorização	da	tutela.

O	reforço	de	mão	de	obra	da	EMEF	–	que	 já	está	a	
acontecer	 –	 será	 fundamental	 para	 a	 recuperação	 do	
material	circulante,	assim	como	outra	das	grandes	me-
didas	previstas	que	é	a	reabertura	das	oficinas	de	Gui-
fões.	Será	provavelmente	nessas	instalações	que	serão	

goVerno lança plano para a cp

Intercidades nº 542 Covilhã - Lisboa Santa Apolónia à passagem na zona do Tramagal, 28 de Abril de 2008. O regresso das 
locomotivas 2600, e logo aos comboios de passageiros, poderá tornar-se uma realidade caso se concretize este plano elaborado para 

o Governo para os próximos anos © Ricardo M. Ferreira

comboio correio
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já	renovadas	as	carruagens	e	para	
onde	passará	a	manutenção	de	vá-
rias	unidades	actualmente	ao	servi-
ço.

A	 CP	 também	 reforçará	 os	 qua-
dros	 de	 pessoal	 e	 adquiriu	 igual-
mente	 o	 direito	 de	 renovação	 au-
tomática	 sem	 a	 necessidade	 de	
autorização	 do	 Governo.	 No	 ime-
diato,	 o	Governo	 afirma	que	 serão	
contratados	120	trabalhadores,	dos	
quais	40	maquinistas,	40	revisores,	
20	comerciais	e	20	trabalhadores	de	
outras	áreas.	Para	essas	três	gran-
des	 categorias	 operacionais	 referi-
das,	a	CP	 já	abriu	as	candidaturas	
depois	 do	 fecho	 da	 actual	 edição,	
no	 dia	 5	 de	 Julho,	 e	 que	 durarão	
pelo	menos	até	ao	dia	14	de	Julho.

Politicamente	 emblemática,	 em-
bora	com	menor	 relevância	directa	
para	 os	 passageiros	 será	 a	 reinte-
gração	da	EMEF	na	CP	que	acon-
tecerá	até	ao	dia	31	de	Dezembro	
deste	ano.	Sendo	a	EMEF	uma	em-
presa	criada	em	primeiro	lugar	para	
a	prestação	de	serviços	para	a	CP,	
esta	fusão	evitará	as	questões	rela-
cionadas	 com	 a	 concorrência	 que	
têm	 valido	 diversos	 problemas	 le-
gais.	No	entanto,	a	intenção	é	que	a	
EMEF	continue	aberta	para	prestar	
serviços	no	mercado.	Actualmente,	
a	Metro	do	Porto	é	a	segunda	maior	
cliente	da	empresa	de	manutenção.

Por	 fim,	 no	 plano	 do	 Governo	
consta	 a	 celebração	 do	 contrato	
público	de	 transporte	 ferroviário	de	
passageiros	entre	a	CP	e	o	Estado.	
Esse	contrato	deveria	já	ter	sido	ce-
lebrado	no	início	do	ano	mas	man-
tém-se	o	impasse	porque	o	mesmo	
encontra-se	 ainda	 a	 ser	 analisado	
pela	 Autoridade	 da	 Mobilidade	 e	
dos	 Transportes	 (AMT)	 enquanto	
regulador	económico	para	o	sector.	
Com	este	contrato	que	agora	se	es-
pera	 que	 seja	 celebrado	 no	 último	
trimestre	 deste	 ano,	 a	 CP	 deverá	
tornar-se	 economicamente	 mais	
autónoma	 relativamente	ao	Estado	
que	 continuará	 no	 entanto	 a	 asse-
gurar	 o	 serviço	 da	 dívida	 histórica	
da	empresa	pública.

A 2413 a realizar um comboio urbano Azambuja - Alcântara-Terra a passar em Vila 
Franca de Xira no dia 11 de Junho de 2014. Depois de quase cinco anos fora de 

serviço, esta unidade entrou na EMEF no Entroncamento para renovação depois 
de ter saído a 2401 renovada © Ricardo Quinas

Cerca de duas a três dezenas de carruagens Sorefame deverão regressar ao 
serviço, numa primeira fase no seu estado original, estando programada a partir 

de 2020 a sua renovação © Valério Santos

Às seis carruagens Schindler actualmente em serviço deverão juntar-se mais 
algumas unidades que se encontram há largos anos paradas no Entroncamento  

© Ricardo Quinas
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Está previsto para 14 de Julho o início da ex-
ploração ferroviária com tracção eléctrica 
no troço da Linha do Minho entre Nine e Via-

na do Castelo e no troço da Linha do Douro entre 
Caíde e Marco de Canaveses.

Esta	entrada	em	operação	acontece	depois	de	já	te-
rem	 sido	 realizadas	 as	 inspecções	 à	 catenária	 no	 dia	
4	 de	 Junho	no	 caso	do	Douro	 e	 no	dia	 5	 no	 caso	do	
Minho.	Essas	marchas	foram	realizadas	com	recurso	a	
uma	locomotiva	1400	a	rebocar	a	locomotiva	5610	e	o	
furgão	de	catenária	trajecto	de	ida,	enquanto	o	trajecto	
de	regresso	foi	já	assegurado	pela	5610.

Na	 Linha	 do	 Minho	 haverá	 contudo	 limitações	 ope-
racionais	 à	 exploração	 da	 catenária	 enquanto	 a	 nova	
subestação	de	Vila	Fria	não	entrar	ao	serviço.	Só	será	
possível,	por	exemplo,	que	haja	uma	circulação	simultâ-
nea	a	percorrer	o	troço	entre	Nine	e	Viana	caso	se	trate	
de	um	comboio	pendular	ou	de	uma	locomotiva	4700	ou	
5600	em	serviço	de	mercadorias	ou	em	serviço	de	pas-
sageiros	a	rebocar	mais	de	cinco	carruagens.	Na	situa-
ção	mais	favorável,	será	possível	a	circulação	de	quatro	
comboios	formados	por	apenas	uma	unidade	UTE,	UQE	
ou	UME.

Apesar	das	limitações	da	frota	da	CP,	a	transportadora	
pública	 promete	 oferecer	 uma	operação	 integralmente	
eléctrica	nos	comboios	urbanos	e	regionais	em	ambas	
as	 linhas.	A	 cidade	 de	 Viana	 do	 Castelo	 terá	 mesmo	
pela	primeira	vez	uma	ligação	directa	a	Lisboa	através	
do	prolongamento	dos	actuais	Intercidades	527	e	522	e	
que	tomarão	no	futuro	os	números	731	e	730,	respecti-
vamente.

O	Intercidades	731	mantém-se	nos	moldes	do	prede-
cessor	até	Campanhã,	onde	passará	a	ter	programados	
10	minutos	 de	 paragem	 antes	 de	 partir	 rumo	 a	Viana	
do	Castelo	pelas	20h56,	onde	chegará	pelas	22h01.	Na	
Linha	do	Minho	terá	as	habituais	paragens	dos	serviços	
rápidos	actualmente	existentes	em	Trofa,	Famalicão	e	
Nine.	Seguem-se	Barcelos	e	Barroselas	como	estações	
estreantes	para	o	serviço.	O	tempo	total	de	ligação	com	
a	capital	é	de	4	horas	e	31	minutos.

A	composição	passará	a	noite	parqueada	em	Viana	do	
Castelo,	de	onde	partirá	pelas	7h38	em	sentido	inverso.	
Chega	a	Campanhã	às	8h43	e	tem	apenas	dois	minutos	
de	paragem,	o	que	reduz	o	tempo	total	de	trajecto	para	
as	4	horas	e	22	minutos.	No	entanto,	de	forma	a	permitir	
a	operação	simultânea	de	uma	automotora	na	Linha	do	

comboioS eléctricoS chegam a Viana do 
caStelo e marco de canaVeSeS em Julho

Intercidades nº 522 Porto Campanhã - Santa Apolónia à passagem na zona do Cartaxo, 15 de Agosto de 2018. O serviço 
Intercidades chegará a Viana do Castelo a partir de dia 14 de Julho, data em que este comboio passará a ter origem nessa 
cidade com o número 730. Em sentido inverso, é o actual Intercidades nº 527 com partida às 17h30 de Lisboa que passará 

a seguir até Viana do Castelo com o número 731 © Valério Santos
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Minho	de	acordo	com	as	restrições	temporariamente	im-
postas	à	tracção	eléctrica,	o	trajecto	minhoto	prevê	ape-
nas	a	circulação	com	cinco	carruagens,	menos	duas	do	
que	o	previsto	no	trajecto	da	Linha	do	Norte	em	qualquer	
um	dos	sentidos	(sendo	estes	números	meramente	indi-
cativos).	Na	prática,	sempre	que	for	necessário	incorpo-
rar	material	em	Campanhã,	os	dois	minutos	de	paragem	
serão	manifestamente	 insuficientes	para	 toda	a	opera-
ção	e	os	comboios	partirão	necessariamente	atrasados.

Os	cerca	de	81	quilómetros	entre	Campanhã	e	Viana	
levarão	assim	65	minutos	a	ser	percorridos,	um	tempo	
que	fica	10	minutos	abaixo	do	melhor	tempo	oferecido	
pelas	unidades	592	no	serviço	Interregional	que,	no	en-
tanto,	realizam	um	número	de	paragens	generosamente	
superior.	Com	menos	paragens,	é	certo,	continuarão	a	
ser	as	unidades	592	a	oferecer	os	melhores	tempos	de	
trajecto	no	serviço	Celta	com	apenas	61	minutos,	o	que	
deixa	claro	que	o	 investimento	na	Linha	do	Minho	não	
trará	 quaisquer	 melhorias	 assinaláveis	 neste	 aspecto,	
ao	 contrário	 do	 que	 vem	 sendo	 noticiado	 nos	 últimos	
anos.

Os	 comboios	 Regionais	 serão	 operados	 exclusiva-
mente	pelas	UTE	2240	com	uma	única	excepção	num	
dos	 comboios,	 enquanto	 os	 comboios	 Interregionais	
continuarão	nas	mãos	dos	592.	Os	horários	contemplam	
os	ajustes	decorrentes	do	ganho	marginal	de	tempo	pe-
las	melhores	prestações	nos	arranques	e	frenagens	do	
material	eléctrico,	a	rondar	os	cinco	minutos,	e	algumas	
alterações	 mais	 assinaláveis	 mas	 que	 no	 seu	 global	
pouco	alteram	a	oferta	ferroviária	entre	o	Porto,	Nine	e	

Viana	do	Castelo,	que	necessitará	à	volta	de	duas	uni-
dades	eléctricas	ao	serviço.

Generosamente	melhoradas	 saem	as	 ligações	 entre	
o	Porto	e	Marco	de	Canaveses	com	o	prolongamento	
de	 todos	 comboios	 urbanos	 que	 deixam	 de	 ter	 Caíde	
como	estação	 terminal.	Serão	entre	 20	e	 22	 ligações,	
de	acordo	com	o	sentido,	entre	São	Bento	e	Marco	aos	
dias	úteis	que	comparam	com	os	11	a	12	comboios	actu-
almente	existentes.	Todo	este	movimento	se	processará	
em	cantonamento	telefónico	até	que	seja	instalada	a	si-
nalização	electrónica	no	troço.

As	unidades	3400	percorrerão	o	novo	troço	electrifica-
do	com	tempos	a	partir	de	15	minutos	para	os	comboios	
rápidos	que	não	efectuarão	paragens	em	Oliveira	e	Re-
cesinhos,	e	a	partir	de	18	minutos	para	os	comboios	com	
paragens	em	todas	em	todas	as	estações	e	apeadeiros	
onde	 se	 incluem	 ainda	Vila	Meã	 e	 Livração	 além	 das	
duas	já	referidas.	Será	possível	chegar	ao	centro	da	ci-
dade	do	Porto	a	partir	de	1	hora	e	10	minutos,	menos	11	
minutos	do	que	oferecia	o	melhor	tempo	com	transbordo	
em	Caíde.

Os	comboios	Regionais	entre	Caíde	e	Régua	são	pelo	
contrário	encurtados	a	Marco	de	Canaveses	e	reduzem	
mesmo	a	frequência	de	cinco	para	quatro	por	dia,	a	que	
se	soma	uma	frequência	adicional	do	único	comboio	Re-
gional	que	viaja	diariamente	do	Porto	até	à	Régua	que	
se	manterá	com	horário	um	pouco	alterado.	As	estações	
de	menor	relevância	do	Douro	ficarão	assim	reduzidas	a	
cinco	comboios	por	sentido	aos	dias	úteis.

Comboio Regional nº 4160 Marco de Canaveses - Caíde sobre a ponte do Tâmega, 18 de Setembro de 2015. A partir de 
14 de Julho as UME 3400 poderão ser vistas sobre este viaduto, levando os comboios urbanos até Marco de Canaveses, 

cidade que aumenta consideravelmente o número de ligações com a cidade do Porto © Valério Santos
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O Gabinete de Prevenção e Investigação de 
Acidentes com Aeronaves e de Acidentes 
Ferroviários (GPIAAF) publicou no dia 7 de 

Junho o relatório final da investigação ao descarri-
lamento dos três últimos vagões do comboio da Me-
dway nº 51323 à passagem pela estação de Marco 
de Canaveses, que aconteceu pelas 9h05 do dia 4 de 
Fevereiro de 2018.

O	comboio	nº	51323	cumpria	o	trajecto	entre	Gaia	e	
Godim	traccionado	pela	locomotiva	5035	com	17	vagões	
a	 seu	 cargo	 num	 comprimento	 total	 próximo	 dos	 231	
metros,	dos	quais	oito	vagões	cisterna	Uacs	da	Trans-

fesa,	série	930	5,	carregados	com	cimento	a	granel,	e	
nove	vagões	His	da	Medway,	 série	210	2,	 carregados	
com	pacotões	de	sacos	de	cimento	e,	no	caso	do	último	
vagão,	carregado	também	com	pacotões	de	cal.	A	carga	
total	era	de	cerca	de	932,5	toneladas.

Não	 tinha	 paragem	 prevista	 em	 Marco	 de	 Canave-
ses,	 tendo	 sido	 recebido	 ao	 sinal	 avançado	 em	 via	 li-
vre.	 Em	 plena	 passagem	pela	 linha	 II	 (linha	 geral)	 da	
estação,	enquanto	circulava	a	57	km/h,	dentro	do	limite	
de	60	km/h	permitidos	entre	o	PK	57,850	e	58,750,	os	
três	últimos	vagões	que	ocupavam	entre	a	15ª	e	a	17ª	
posição	descarrilaram.	O	engate	entre	o	penúltimo	e	o	

deScarrilamento em marco 
de canaVeSeS com origem 

noVamente na infraeStrutura

Itinerário de entrada do comboio nº 51323. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três 
últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Posição final dos vagões descarrilados. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos 
vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.
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último	vagão	quebrou-se	e	 com	ele	 tam-
bém	se	rompeu	a	conduta	geral	de	 freio,	
provocando	 de	 imediato	 a	 imobilização	
do	comboio	170	metros	à	frente	do	início	
do	descarrilamento.	O	15º	e	o	16º	vagão	
mantiveram-se	engatados	aos	 seguintes.	
A	 ligação	 entre	 o	 oitavo	 vagão,	 o	 último	
Uacs,	e	o	nono	vagão,	o	primeiro	His,	tam-
bém	se	rompeu	em	resultado	dos	esforços	
longitudinais	exercidos.

Até	à	imobilização	total,	desenhou-se	um	
cenário	 aparatoso	 na	 estação	 onde,	 por	
sorte,	 não	 se	 encontrava	 ninguém,	 com	
excepção	do	responsável	de	circulação	a	
dar	a	passagem	ao	comboio	na	platafor-
ma	e	que,	verificando	que	o	último	vagão	
vinha	a	oscilar	e	tomou	a	direcção	da	linha	
III	e	que	os	dois	vagões	à	sua	frente	circu-
lavam	também	descarrilados,	resguardou-
-se	na	sala	de	espera	da	estação.

Os	danos	estenderam-se	da	 infraestru-
tura,	 onde	 se	 incluem	 três	 aparelhos	 de	
mudança	 de	 via,	 carris	 e	 travessas	 das	
linhas	II	e	III	e	a	plataforma	de	embarque	
que	serve	essas	mesmas	linhas,	ao	mate-
rial	circulante,	contando-se	danos	estrutu-
rais	nos	três	vagões	da	cauda	e	a	quebra	
do	engate	do	último	vagão	Uacs,	passan-
do	 ainda	 pelos	 danos	 ambientais	 do	 ci-
mento	e	cal	espalhados	no	local.	O	custo	
directo	do	acidente	 foi	superior	a	103	mil	
euros,	não	tendo	sido	fornecidos	em	tem-
po	útil	pela	Medway	os	valores	referentes	
ao	 socorro	 e	 à	 reparação	 dos	 vagões,	 a	
que	se	somam	ainda	cerca	de	34	mil	eu-
ros	de	custos	económicos	associados	aos	
atrasos	sobre	outros	comboios.

A	 operação	 de	 socorro	 ferroviário	 para	
carrilamento	dos	vagões	e	reposição	das	
condições	de	circulação	permitiu	a	reaber-
tura	da	circulação	pela	linha	I	às	11h20	do	
próprio	dia	e,	às	17h30	do	dia	seguinte,	foi	
reaberta	a	circulação	na	linha	II.

Na	investigação	no	local,	o	GPIAAF	não	
detectou	 de	 imediato	 qualquer	 anomalia	
no	 material	 circulante	 que	 pudesse	 de	
alguma	 forma	 ter	 contribuído	 para	 o	 aci-
dente.	Apesar	do	descarrilamento	 ter	da-
nificado	os	três	vagões	His	da	cauda,	no	geral	os	seus	
órgãos	de	 rolamento	encontravam-se	em	bom	estado.	
Os	vagões	cumpriam	o	ciclo	de	manutenção.	Na	peri-
tagem	técnica	realizada	mais	tarde	em	oficina,	todos	os	
valores	medidos	pelo	gabinete	se	encontravam	dentro	
dos	parâmetros	admissíveis	para	a	exploração	 ferrovi-

ária,	tendo	detectado	apenas	uma	marca	acentuada	no	
verdugo	da	roda	traseira	do	lado	esquerdo	no	sentido	da	
marcha	do	15º	vagão	da	composição	(o	primeiro	vagão	
entre	os	três	que	descarrilaram).

Relativamente	 à	 infraestrutura,	 não	 havia	 no	 local	
qualquer	 restrição	à	exploração.	No	 levantamento	rea-
lizado	ao	longo	do	trajecto	percorrido	pelo	comboio,	os	

Estado dos 15º e 16º vagões da composição. Adaptado de Relatório Final de 
Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio 

nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Estado do 17º vagão da composição. Adaptado de Relatório Final de Investigação 
de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na 

Linha do Douro, em 04-02-2018.

Engate do oitavo vagão sem o tensor, que se partiu. Adaptado de Relatório Final de 
Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio 

nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.
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investigadores	 não	 detectaram	 qualquer	
anormalidade	até	ao	AMV	5	que	indiciasse	
que	houvesse	rodados	fora	do	seu	percur-
so	de	 rolamento	normal.	Contudo,	nesse	
aparelho	de	imediato	constataram	que	a	li-
gação	roscada	entre	o	aparelho	de	mano-
bra	(vulgarmente	designado	por	balanço)	
e	a	varinha	de	transmissão	se	encontrava	
partida.	A	partir	desse	ponto	foram	locali-
zados	mais	pontos	críticos	para	o	desen-
volvimento	do	acidente.

Na	 ponta	 da	 lança	 do	 lado	 esquerdo	
no	sentido	do	movimento	do	comboio	ha-
via	uma	primeira	marca	de	 impacto.	Nos	
metros	 seguintes,	 no	 espaço	 entre	 essa	
mesma	 lança	 e	 o	 carril	 (que	 toma	 neste	
caso	a	designação	de	contralança)	havia	
marcas	 da	 passagem	 de	 verdugos	 quer	
na	 face	 externa	 da	 lança,	 quer	 sobre	 os	
batentes	da	mesma.	As	primeiras	marcas	
nas	 travessas	 de	 rodados	 descarrilados	
surgiam	oito	metros	à	frente	da	ponta	das	
lanças	do	AMV	5,	ao	PK	59,830.	Na	diago-
nal	comandada	por	esse	AMV	que	fazia	a	
ligação	entre	a	linha	II	e	a	linha	III,	foi	lo-
calizada	uma	segunda	marca	de	 impacto	
no	topo	do	contracarril	do	lado	esquerdo.	
Terá	sido	essa	a	marca	de	impacto	asso-
ciada	à	deformação	localizada	no	verdugo	
do	15º	vagão,	já	referida	anteriormente.

Todos	os	aparelhos	da	estação	de	Mar-
co	 de	 Canaveses	 são	manuais,	 estando	
associados	a	um	aparelho	de	sinalização	
electromecânico	 Siemens.	 Para	 a	 movi-
mentação	 dos	 quatro	AMV	 instalados	 na	
linha	geral	da	estação	 (AMV	1,	2,	4	e	5)	

Estado geral da infraestrutura na sequência do descarrilamento. Adaptado de 
Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos 

vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Diagonal entre a linha II e a linha III completamente destruída. Adaptado de 
Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos 

vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Marca acentuada detectada na roda traseira do lado esquerdo do 15º vagão da composição. Adaptado de Relatório Final de Investigação 
de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.
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Aspecto do aparelho de manobra do AMV 5. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três 
últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Marcas identificadas sobre o AMV 5. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos 
vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Primeira marca de descarrilamento situada entre a lança e a contralança do lado direito do AMV 5. Adaptado de Relatório Final de 
Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.
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Pontos notáveis do descarrilamento. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos 
vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Relação entre a segunda marca localizada no contracarril do lado esquerdo e a marca de impacto na roda traseira do lado esquerdo do 
15º vagão. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 

na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Mesa de comando de sinalização “Siemens” instalada em Marco de Canaveses. Adaptado de Relatório Final de Investigação de 
Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.
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existem	chaves	do	tipo	“Bouré”	associadas	a	transpor-
tadores	eléctricos	localizadas	junto	à	mesa	de	sinaliza-
ção	que	apenas	podem	ser	libertadas	de	acordo	com	a	
posição	dos	sinais	avançados	que	protegem	a	estação.	
Uma	vez	libertadas,	são	utilizadas	num	cadeado	instala-
do	no	respectivo	aparelho	a	que	pertencem	e	que	liberta	
os	aparelhos	de	manobra.	Como	sistema	de	segurança	
adicional,	esses	aparelhos	possuem	ainda	dispositivos	
de	comprovação	eléctrica	de	posição	ligados	à	mesa	de	
sinalização.

Todos	os	AMV	da	estação	de	Marco	de	Canaveses	se	
encontravam	dotados	de	um	ferrolho	de	agrafe,	com	ex-
cepção	do	AMV	5	que	era	o	único	dotado	de	um	ferrolho	
de	esquadro,	uma	das	várias	tecnologias	de	aferrolha-
mento	existentes	na	rede	ferroviária	nacional.	O	sistema	
de	aferrolhamento	é	o	dispositivo	que	garante	a	imobili-
zação	das	lanças	à	passagem	dos	comboios,	mantendo	
o	itinerário	pretendido.

Nesta	tecnologia	de	esquadro	inventada	na	Alemanha	
no	século	XIX,	existem	duas	peças	metálicas	ligadas	à	
varinha	de	transmissão	do	aparelho	em	forma	de	esqua-
dro,	instaladas	de	forma	articulada	respectivamente	com	
cada	uma	das	lanças	e	associadas	a	uma	peça	fixa.	O	

aferrolhamento	(imobilização)	é	garantido	quando	o	“es-
quadro”	associado	à	 lança	que	se	encontra	encostada	
envolve	essa	peça	 fixa,	mantendo-se	o	 “esquadro”	 da	
lança	oposta	desacoplado	da	respectiva	peça	fixa.	

O	correcto	encosto	da	 lança	à	contralança	nos	apa-
relhos	manuais	em	geral	é	ainda	garantido	através	do	
aparelho	de	manobra	(balanço)	instalado	nos	aparelhos.	
Além	de	auxiliar	o	agente	a	manobrar	o	AMV	ao	funcio-
nar	como	impulsionador	do	movimento,	o	balanço	exer-
ce	 uma	 força	 constante	 sobre	 a	 varinha	 de	 transmis-
são,	mantendo	as	lanças	imobilizadas	à	passagem	dos	
comboios.	Não	tendo	sido	detectada	qualquer	anomalia	
no	dispositivo	electromecânico	de	comprovação	de	po-
sição,	é	possível	 concluir	que	o	AMV	5	se	encontrava	
na	 posição	 correcta	 quando	 o	 comboio	 51323	 entrou	
na	estação	de	Marco	de	Canaveses,	tendo	permitido	a	
abertura	da	sinalização	em	via	livre.

O	sistema	de	aferrolhamento	do	AMV	5	encontrava-se	
em	bom	estado	e	as	operações	de	inspecção	e	manu-
tenção	tinham	sido	realizadas	dentro	dos	prazos	e	se-
gundo	as	normas	estabelecidas.	No	entanto,	a	varinha	
de	transmissão	encontrava-se	desligada	do	aparelho	de	
manobra	na	sua	 ligação	roscada	parafuso-porca.	Nes-

Esquema geral dos componentes de um AMV. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três 
últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Sistema de aferrolhamento de esquadro do AMV 5 de Marco de Canaveses. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança 
- Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.



16

comboio correio

sa	ligação	era	facilmente	visível	a	olho	nú	um	desgaste	
acentuado	na	 rosca	do	parafuso,	que	mereceu	 toda	a	
atenção	dos	investigadores.

Uma	simples	análise	visual	mais	detalhada	confirmou	
esse	desgaste	severo	nas	roscas	de	ambos	os	compo-
nentes	 (parafuso	 e	 porca),	 evidenciando	 também	 que	
se	 tratava	de	um	desgaste	 resultante	de	um	processo	
prolongado	e	não	uma	ruptura	catastrófica	na	sequência	

do	acidente.

A	 ligação	 roscada	 apresentava	 folgas	 longitudinais	
muito	significativas,	havendo	muito	pouca	 interferência	
entre	 os	 filetes	 da	 ligação	macho	 (parafuso)	 e	 fêmea	
(porca).	A	 escassa	 garantia	 de	 resistência	 da	 ligação	
proporcionada	 por	 estes	 dois	 componentes	 levou	 o	
GPIAAF	a	solicitar	um	estudo	detalhado	ao	conjunto	ao	
Instituto	Superior	Técnico	(IST).

Os	 técnicos	 do	 IST	 confirmaram	 as	
suspeitas	dos	 investigadores.	A	 rosca	do	
parafuso	 apresentava	 apenas	 contactos	
pontuais	 com	 a	 rosca	 da	 porca,	 não	 ha-
vendo	 praticamente	 interferência	 entre	
os	dois	elementos.	O	parafuso	desgasta-
do	apresentava	uma	perda	de	volume	de	
cerca	de	9%	relativamente	ao	seu	estado	
original,	sendo	semelhantes	os	desgastes	
quer	no	sentido	de	aperto,	quer	no	sentido	
de	desaperto.	Não	se	encontraram	quais-
quer	evidências	de	roturas	provocadas	por	
sobretensões.

O	GPIAAF	verificou	assim	que	no	dia	4	
de	Fevereiro	de	2018	a	estação	de	Mar-
co	de	Canaveses	concedeu	avanço	para	
o	 comboio	 à	 estação	 de	 Livração	 e	 pe-
diu	avanço	à	estação	de	Mosteirô	para	o	
comboio	nº	51323,	 tendo	sido	 realizados	
os	 procedimentos	 para	 abertura	 do	 sinal	
avançado	1	na	posição	de	via	livre	estan-
do	garantidas	as	condições	de	segurança,	
incluindo	 a	 comprovação	 da	 posição	 do	
AMV	5	com	itinerário	realizado	pela	 linha	
geral	(linha	II)	por	onde	o	comboio	passa-
ria	sem	paragem.	Todos	os	agentes	ferro-
viários	envolvidos,	tanto	na	estação	como	
no	comboio,	cumpriram	os	procedimentos	
regulamentarmente	 estipulados	 e	 esta-
vam	aptos	ao	exercício	das	suas	funções.

Esquema de funcionamento de um AMV dotado de ferrolho de esquadro. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - 
Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Aspecto exterior da porca de ligação do aparelho de manobra à varinha de 
transmissão. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - 
Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, 

em 04-02-2018.

Aspecto interior da porca de ligação do aparelho de manobra à varinha de 
transmissão. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - 
Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, 

em 04-02-2018.
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Aspecto original do parafuso da peça de ligação do aparelho de manobra. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - 
Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Pormenor da rosca do parafuso da peça de ligação do aparelho de manobra à varinha de transmissão. Adaptado de Relatório Final de 
Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Aspecto do conjunto porca e parafuso da ligação do aparelho de manobra à varinha de transmissão. Adaptado de Relatório Final de 
Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.
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Os	esforços	 dinâmicos	 provocados	 na	 via	 pela	 pas-
sagem	do	comboio	nº	51323	 levaram	a	que	a	 ligação	
roscada	 entre	 o	 aparelho	 de	manobra	 do	AMV	 5	 e	 a	
varinha	de	transmissão	cedesse	em	consequência	das	
respectivas	 roscas	 apresentarem	 um	 desgaste	 muito	

significativo	que	assegurava	apenas	uma	 interferência	
muito	precária.

Com	a	quebra	dessa	 ligação,	a	varinha	de	transmis-
são	 deixou	 de	 receber	 a	 força	 de	 retenção	 proporcio-

nada	 pelo	 balanço	 do	 aparelho,	 ficando	
apenas	 imobilizada	pelo	sistema	de	afer-
rolhamento.	 Esse	 sistema	 não	 fornecia	
uma	força	de	retenção	necessária	para	a	
imobilização	da	agulha	nas	condições	de	
esforço	 dinâmico	 em	 que	 se	 encontrava	
sujeita,	 tendo	 permitido	 o	 seu	 desaferro-
lhamento	e	um	ligeiro	desencosto	da	lança	
que	assegurava	o	itinerário	pelo	ramo	di-
recto	do	AMV.

Segundo	 as	 evidências	 recolhidas	 no	
local,	 o	 gabinete	 estabeleceu	 como	 se-
quência	provável	 que	o	 verdugo	da	 roda	
esquerda	do	15º	vagão	tenha	embatido	na	
ponta	dessa	lança,	subindo-a	e	alojando-
-se	 no	 espaço	 entre	 a	 lança	 e	 a	 contra-
lança,	e	forçando	a	passagem	das	lanças	
para	a	posição	em	que	davam	acesso	ao	
ramo	 desviado,	 perdendo	 o	 guiamento	 e	
descarrilando	de	seguida.

Com	o	itinerário	alterado	no	AMV,	o	ro-
dado	 traseiro	 do	 mesmo	 vagão	 seguiu	
pelo	 ramo	 desviado	 que	 dava	 acesso	 à	
linha	 III.	 O	 vagão	 assumiu	 uma	 posição	
oblíqua	com	cada	um	dos	 rodados	a	se-
guir	itinerários	distintos,	o	que	levou	a	que	
o	rodado	traseiro	embatesse	na	ponta	do	
contracarril	do	ramo	desviado,	saltando	e	
descarrilando.

Os	últimos	dois	vagões,	o	16º	e	o	17º,	
seguiram	inicialmente	pelo	ramo	desviado	
do	AMV	sem	descarrilar.	No	entanto,	o	15º	

Comparação entre o perfil encontrado no parafuso e o perfil original (a branco). 
Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos 

três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Aspecto do conjunto porca e parafuso em corte longitudinal. Adaptado de Relatório 
Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do 

comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Abertura da lança da agulha por acção da roda do 15º vagão. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento 
dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Início do descarrilamento. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do 
comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.
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vagão	que	seguia	descarrilado	forçou	o	16º	vagão	a	se-
guir	a	sua	 trajectória,	 fazendo-o	galgar	a	superfície	de	
rolamento	dos	carris	e	descarrilando	também,	tendo	par-
tido	um	troço	de	carril	do	lado	direito	do	ramo	desviado.

O	15º	e	o	16º	vagões	seguiram	descarrilados	a	trajec-
tória	do	comboio.	O	engate	entre	o	16º	e	o	17º	vagão	

quebrou-se	e	permitiu	que	este	último	seguisse	carrilado	
pelo	 ramo	desviado.	Porém,	 o	 troço	 de	 carril	 em	 falta	
do	lado	direito	forçou-o	também	a	descarrilar,	tombando	
e	 imobilizando-se	alguns	metros	à	 frente	 separado	da	
restante	composição.

O	GPIAAF	concluiu	assim	que	a	causa	directa	do	des-

Sequência do descarrilamento (1). Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos 
vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Sequência do descarrilamento (2). Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos 
vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Sequência do descarrilamento (3). Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos 
vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Sequência do descarrilamento (4). Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos 
vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Sequência do descarrilamento (5). Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos 
vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.



20

comboio correio

carrilamento	foi	a	movimentação	indevida	e	intempesti-
va	da	lança	do	AMV	5	à	passagem	do	comboio	nº	51323	
pela	 cedência	 da	 ligação	 roscada	 que	 assegurava	 a	
união	entre	o	aparelho	de	manobra	e	a	varinha	de	trans-
missão,	sendo	relevante	debater	dois	aspectos:	a	impor-
tância	que	a	falta	dessa	ligação	tem	para	a	segurança	
de	um	AMV	e	os	motivos	que	provocaram	o	desgaste	
acelerado	da	ligação.

A	preponderância	do	balanço	de	um	AMV	para	asse-
gurar	a	imobilização	de	uma	agulha	é	do	conhecimento	
empírico	dos	técnicos	ferroviários	especializados	no	as-
sunto.	No	entanto,	existem	poucos	dados	sobre	a	gran-
deza	dessa	importância.	Com	vista	a	quantificá-la,	o	ga-
binete	de	investigação,	no	âmbito	desta	investigação	e	
da	investigação	já	concluída	ao	descarrilamento	de	uma	
unidade	592.2	à	entrada	da	estação	de	Livração	e	que	
noticiámos	na	edição	nº	106	do	mês	passado	na	Trains-
potter,	conduziu	um	ensaio	em	aparelhos	de	mudança	
de	via	com	as	mesmas	tecnologias	(ferrolho	de	agrafe,	
no	caso	de	Livração,	e	ferrolho	de	esquadro,	no	caso	de	
Marco	de	Canaveses).

O	ensaio	determinou	que	a	força	de	retenção	dos	AMV	
dotados	de	ferrolho	de	esquadro	é	em	qualquer	circuns-
tância	significativamente	menor	do	que	a	força	de	reten-
ção	associada	ao	ferrolho	de	agrafe.	Os	15	kg	de	força	

exercidos	pelo	ferrolho	de	agrafe	já	foram	insuficientes	
para	assegurar	a	correcta	 imobilização	do	AMV	em	Li-
vração	que	conduziu	ao	descarrilamento	do	comboio	n	
868	no	dia	15	de	Janeiro	de	2017,	ao	passo	que	no	fer-
rolho	de	esquadro	a	 força	de	 retenção	sem	o	balanço	
desce	para	apenas	6,6	kg.

A	preponderância	do	balanço	acaba	por	ser	superior	
nos	AMV	dotados	de	 ferrolho	de	esquadro,	 já	que	au-
menta	em	quase	vinte	vezes	a	força	de	retenção	exer-
cida	pela	 lança	à	contralança	 (119	kg).	Contudo,	esse	
valor	 fica-se	 aquém	 dos	 151	 kg	 de	 força	 de	 retenção	
obtidos	em	AMV	com	aferrolhamento	de	agrafe,	cerca	
de	10	vezes	mais	relativamente	à	situação	sem	balanço.

Devido	à	escassa	interferência	entre	as	roscas	da	liga-
ção,	não	foi	possível	concluir	se	a	varinha	de	transmis-
são	do	AMV	5	já	se	encontrava	desligada	do	balanço	no	
momento	em	que	o	comboio	nº	51323	passou	sobre	o	
mesmo	ou	se	aconteceu	em	consequência	da	sua	pas-
sagem.	Certo,	é	que	a	partir	do	momento	em	que	essa	
ligação	se	perdeu,	era	necessária	uma	força	muito	es-
cassa	para	provocar	o	desaferrolhamento	das	lanças	e	a	
sua	movimentação.	A	partir	do	momento	em	que	a	lança	
se	desencoste	cerca	de	3	mm	já	existe	a	possibilidade	
de	um	verdugo	dentro	dos	parâmetros	geométricos	nor-
mais	subir	a	ponta	da	lança	e	alojar-se	no	espaço	entre	

Sequência provável de acontecimentos associados ao descarrilamento. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - 
Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.
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a	lança	e	a	contralança,	tal	como	terá	acontecido	no	dia	
4	de	Fevereiro	de	2018.

Relativamente	 a	 essa	 ligação	 roscada	 que	 cedeu	 e	
originou	o	acidente,	o	gabinete	realça	que	este	tipo	de	
roscas	sujeitas	a	vibrações	e	cargas	dinâmicas	têm	re-
quisitos	especiais	que	procuram	evitar	a	sua	degrada-
ção	através	de	mecanismos	que	reduzem	a	possibilida-
de	de	desaperto	da	ligação	e	a	possibilidade	de	ganhar	
folgas,	como	por	exemplo	a	instalação	de	contraporcas.

A	utilização	desses	mecanismos	 impede	que	as	ros-
cas	estejam	sujeitas	a	esforços	em	sentidos	alternantes,	
como	 acontece	 nos	AMV,	 que	 com	 o	 tempo	 originam	
desgastes	 progressivamente	 crescentes.	 Desta	 forma	
cada	um	dos	componentes	–	porca	e	contraporca	–	tra-
balham	de	 forma	alternativa	na	 transmissão	de	 forças	
entre	o	balanço	e	a	varinha	de	transmissão	do	AMV,	ou	
seja,	quando	o	balanço	é	movimentado	para	um	dos	la-
dos,	a	força	é	transmitida	à	varinha	apenas	através	de	
uma	dessas	peças,	sendo	transmitida	apenas	pela	outra	
peça	quando	o	balanço	é	movimentado	em	sentido	 in-
verso.

É	um	destes	mecanismos	de	porca	e	contraporca	que	

é	vulgarmente	utilizado	nos	AMV	da	rede	ferroviária	na-
cional	para	prevenir	o	desgaste	de	 ligações	 roscadas.	
Contudo,	o	AMV	5	de	Marco	de	Canaveses	apresenta-
va	uma	construção	diferente	da	habitual,	eventualmente	
improvisada	no	local	para	dar	resposta	a	algum	condi-
cionalismo	existente	à	data	de	 instalação	do	aparelho,	
que	não	foi	possível	apurar.

No	AMV	 5,	 o	 aparelho	 de	 manobra	 e	 a	 varinha	 de	
transmissão	possuíam	ambos	roscas	macho	que	esta-
vam	inseridas	num	tubo	roscado	fêmea	que	as	unia.	Do	
lado	da	varinha	de	transmissão	foi	efectivamente	aplica-
da	uma	contraporca,	mas	do	lado	que	ligava	ao	aparelho	
de	manobra	tal	não	aconteceu.	Foi	desse	mesmo	lado	
que	se	criou	progressivamente	um	grande	desgaste	nos	
filetes	de	rosca	que	levou	à	cedência	da	ligação	que	es-
teve	na	origem	do	descarrilamento.

Apesar	 das	 acções	 de	 inspecção	 e	manutenção	 do	
AMV	5	terem	sido	realizadas	em	conformidade	com	as	
normas	previstas,	o	gabinete	de	 investigação	verificou	
que	essas	acções	não	prevêem	especificamente	qual-
quer	acção	relativa	à	ligação	roscada	entre	o	balanço	e	
a	varinha	de	transmissão,	algo	que	o	organismo	admite	

Ligação habitualmente utilizada para ligação entre a varinha de transmissão e o aparelho de manobra nos AMV da rede ferroviária 
nacional. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 

na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Forças de retenção obtidas nos ensaios realizados. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento dos 
três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.
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que	 se	 possa	 dever	 à	 inexistência	 de	 um	histórico	 de	
falhas	daquela	ligação,	uma	vez	que	a	utilização	de	con-
traporcas	é	uma	solução	normalmente	eficaz	para	evitar	
o	desgaste.

O	GPIAAF	concluiu	assim	que	o	descarrilamento	re-
sultou	directamente	da	cedência	da	ligação	roscada	en-
tre	o	aparelho	de	manobra	e	a	varinha	de	transmissão	
do	AMV	5,	que	eliminou	o	efeito	de	inércia	exercida	pelo	
balanço	sobre	as	lanças	da	agulha	e	que,	dessa	forma,	
possibilitou	 o	 desencosto	 da	 lança	 quando	 submeti-
da	 aos	 esforços	 dinâmicos	 da	 passagem	 do	 comboio	
51323	no	dia	4	de	Fevereiro	de	2018.

Deste	relatório	não	saiu	qualquer	nova	recomendação	
de	segurança,	sendo	apenas	reiterada	uma	recomenda-
ção	 já	retirada	do	relatório	sobre	o	descarrilamento	da	

unidade	592.2	na	estação	de	Livração	no	dia	15	de	Ja-
neiro	de	2017	relativa	aos	procedimentos	de	inspecção	
dos	AMV	manuais.

No	entanto,	 ainda	no	período	em	que	decorria	 a	 in-
vestigação,	 o	GPIAAF	 entendeu	 que	 havia	 o	 risco	 de	
existirem	mais	AMV	na	rede	ferroviária	com	problemas	
da	mesma	natureza	e	emitiu	um	alerta	de	segurança	ur-
gente	para	a	Infraestruturas	de	Portugal.	Essa	empresa	
realizou	um	 levantamento	 técnico	aos	AMV	 instalados	
na	zona	norte	do	país	e	não	encontrou	qualquer	apare-
lho	que	partilhasse	características	idênticas	com	o	AMV	
5	de	Marco	de	Canaveses,	e	iniciou	ainda	um	conjunto	
de	acções	de	inspecção	a	esses	órgãos	com	o	objecti-
vo	de	despistar	eventuais	problemas	na	ligação	entre	o	
aparelho	de	manobra	e	a	varinha	de	transmissão.	

Órgãos inspeccionados e responsáveis pela inspecção dos AMV da rede ferroviária nacional. Adaptado de Relatório Final de 
Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.

Ligação da varinha de transmissão ao aparelho de manobra do AMV 5 de Marco de Canaveses. Adaptado de Relatório Final de 
Investigação de Segurança - Descarrilamento dos três últimos vagões do comboio nº 51323 na Linha do Douro, em 04-02-2018.
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Spotting

Comboio Regional 5601 
Santa Apolónia - Castelo 
Branco, invulgarmente 
operado com três UTE, a 
arrancar de Belver no dia 4 
de Agosto de 2014.
Ricardo Quinas



comboio correio

24

Como já temos mostrado em 
várias ocasiões, as maiores 
transformações aconteceram 
contudo na estação de Elvas que 
agora se encontra já com um 
aspecto muito próximo do seu 
estado final.

A recta do Caia encontra-se 
praticamente irreconhecível face 

há menos de dois anos atrás. A 
via férrea foi substancialmente 

melhorada, a ponte do Caia 
ganhou um novo tabuleiro e, 

mais ao fundo, foi construída 
uma nova passagem superior 

sobre a linha.

aS obraS em curSo do ferroVia 2020
A conclusão das obras na Linha do Douro en-

tre Caíde e Marco de Canaveses e na Linha 
do Minho entre Nine e Viana do Castelo dei-

xa agora o Ferrovia 2020 com menos frentes de obra 
no terreno.

Enquanto se espera ainda o arranque da obra mais 
emblemática do programa - a nova linha Évora - Caia 
- decorre em pleno a intervenção na Linha da Beira 
Baixa, inequivocamente atrasada e cuja conclusão 
só é esperada agora em 2020, assim como continua 
a electrificação da Linha do Minho entre Viana e Va-
lença e obras em diversas frentes para a instalação 
de sinalização electrónica.

A aproximar-se do fim e já com alguns meses de 
atraso encontram-se as obras no âmbito do corredor 

internacional sul entre Elvas e a fronteira do Caia, na 
Linha do Leste.

É precisamente até essa zona que viajamos nes-
ta edição com um elucidativo conjunto de fotogra-
fias do passado dia 7 de Junho do José Luis Torres 
Blázquez, que nos mostra a grande transformação 
que este troço sofreu no último ano e que, depois de 
terminado em breve, aguardará a chegada da nova 
Linha de Évora, altura em que receberá a catenária e 
a sinalização electrónica.

Com muitas obras do Ferrovia 2020 ainda por lan-
çar, para breve encontra-se previsto o lançamento 
do concurso para o troço Meleças - Torres Vedras na 
Linha do Oeste.

Linha do Leste
José Luis Torres Blázquez
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Sensivelmente do local onde se 
encontrava a antiga passagem 

de nível para o lado de Badajoz, 
vêem-se agora quatro vias 

que correm ao longo de várias 
centenas de metros quase até 

ao viaduto da A6. A via mais 
próxima é dedicada ao terminal 

de contentores, enquanto as 
outras três vias são dedicadas à 

circulação.

Esta fotografia do início da 
estação do lado de Santa Eulália 
é ainda mais elucidativa. A via 
principal continuará a ser a 
que passa mais próximo do EP, 
de onde partem as duas vias 
desviadas que possibilitarão o 
cruzamento de comboios com 
até pelo menos 750 metros de 
comprimento.

Nesta fotografia mais 
panorâmica da estação, 
registamos também as 

alterações ao terminal de 
contentores. A área pavimentada 

sairá aumentada com esta 
intervenção. 
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cp reforça alfa pendular para o algarVe

A fotografia é de um desdobramento do 
género fotografado pelo Pedro André no 
dia 1 de Julho de 2017 entre Faro e Lisboa 
à passagem na zona de Patacão.

e214 ViaJou finalmente 
para o Vouga

Depois de muitos avanços e recúos 
desde o ano de 2017, finalmente a 

locomotiva a vapor de via estreita E214 
viajou de Contumil até à Linha do Vouga 
no dia 18 de Junho.

O Gil Monteiro mostra-nos esta fotografia 
da curiosa marcha que levou a E214, 
onde também seguia um vagão cisterna 
e um reboque de dresine para combate a 
incêndios.

A locomotiva a vapor e os outros dois 
veículos seguiram prontamente para 
Sernada do Vouga a reboque da 9004, 
estando para já apenas previsto que a 
vaporosa seja exposta de forma estática.

O serviço Alfa Pendular do Algarve volta 
este ano novamente reforçado para 

o período de férias em todos os sábados 
entre 29 de Junho e 31 de Agosto e ainda 
no feriado de 15 de Agosto.

À oferta regular é acrescentado um 
comboio de desdobramento, de Lisboa 
Oriente até Faro, ao comboio 180, que 
procede do Porto, chegando 27 minutos 
atrás deste, às 11h50.

Em sentido inverso, o novo comboio 
temporário parte às 15h15 de Faro, 
45 minutos antes do 186, diferença 
semelhante com que chegarão à estação 
do Oriente.
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Foi assim com o contraste preto e amarelo 
das cores da Medway que o comboio 
internacional 312 seguiu até Santa 
Apolónia, conforme o João Cunha nos 
mostra à passagem na estação do Oriente.

1909 reSgata o luSitânia apóS queda de catenária...

Uma queda de catenária na Linha 
do Norte no dia 3 de Junho, deixou 

a marcha dos ramos internacionais 
Lusitânia e Sud parada em plena via na 
zona de Litém.

Os passageiros foram transferidos para 
uma UTE que realizava um comboio 
Regional entre Coimbra e o Entroncamento 
através da via ascendente que se manteve 
ao serviço.

Mais inéditos foram os capítulos seguintes 
da história: sem catenária disponível, foi 
chamada a locomotiva 1909 da Medway, 
que se encontrava excepcionalmente a 
realizar serviço no Entroncamento, para 
retirar o comboio do local.

O Ricardo Quinas mostra-nos o 
espectacular retrato desse socorro com 
a 1909 a passar pelas 10h07 na zona do 
resguardo de Fungalvaz com o comboio 
internacional 312 a seu cargo, onde se 
incluía a locomotiva 5605.

...e 5621 da medway conduz luSitânia a liSboa

Contudo, o serviço da 1909 limitou-se 
a transportar a composição até ao 

Entroncamento, onde a locomotiva 5605 
foi prontamente retirada para manutenção 
correctiva.

No Entroncamento, a 1909 retirou-se e 
cedeu lugar à tracção também inédita 
da locomotiva 5621 que, apesar de ser 
propriedade da CP, está alugada e circula 
com as cores da Medway.
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Tal como anunciado, em Junho a CP 
voltou a operar comboios com UTE 

2240 com a introdução este ano de um 
comboio Interregional de reforço à oferta 
comercial nos fins de semana do período 
do verão.

ute 2240 Voltam a faro

O Pedro André traz-nos aqui a fotografia 
do primeiro comboio de regresso de Faro 
no domingo dia 10 de Junho, constituído 
pelas unidades 2296 e 2297 à passagem na 
zona de Patacão.
Estas duas unidades, que outrora 
realizaram os comboios Intercidades da 
Beira Baixa, tinham viajado para Faro na 
sexta anterior e, em conjunto com a 2295, 
serão prioritariamente utilizadas neste 
novo serviço.

luSitana deiXa de receber cereaiS

O tráfego esporádico de transporte de 
cereais para produção de farinhas 

alimentares entre o porto de Lisboa e a 
fábrica da empresa Lusitana, situada em 
Alcains, terminou.

A Medway realizou uma última marcha no 
dia 2 de Junho com o objectivo de retirar 
os 12 vagões Tdgs que se mantinham 
parqueados no ramal há vários meses, 
conforme nos mostra o Valério Santos 
nesta fotografia na estação da Barca da 
Amieira.
A extinção deste serviço marca o fim 
em absoluto dos tráfegos de cereais na 
rede ferroviária nacional, depois de anos 
marcados por um acentuado declínio, e 
deixa também a Linha da Beira Baixa sem 
qualquer serviço de mercadorias além de 
Ródão.
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A Medway lançou em Junho um novo 
serviço de transporte internacional de 

contentores entre Portugal e Saragoça, em 
Espanha, baptizado de “Mediberia”.

medway lança o mediberia

Em Vilar Formoso a 4702 cedeu a 
titularidade do comboio à locomotiva 
5033 que se encontrava em Espanha e 
que cumpriu a restante viagem, tal como 
o João Cunha nos mostra à passagem na 
zona de Medina del Campo.

A tracção eléctrica do primeiro comboio 
foi uma excepção e, depois da estreia, o 
serviço tem circulado com tracção integral 
das locomotivas Euro 4000 da Medway e 
com uma frequência até duas vezes por 
semana em comboios especiais.

Para já, os comboios têm também partido 
e regressado ao Entroncamento, sendo no 
entanto intenção de que em breve o serviço 
tenha origem no terminal de São Martinho, 
em Valongo, e que aumente a frequência, 
podendo mesmo chegar a diário.

O João Morgado mostra-nos nesta 
fotografia o comboio inaugural que partiu 
do Entroncamento no dia 18 de Junho com 
um vistoso conjunto das novas e vistosas 
caixas móveis da Medway e ainda de 
algumas cisternas.
Estas caixas móveis que entraram também 
ao serviço em Junho fazem parte de um 
conjunto de 54 unidades recentemente 
adquiridas pela Medway, com as quais 
pretende apostar na intermodalidade nos 
dois países ibéricos.
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Essas marchas aconteceram sobretudo 
nas linhas do Leste e Beira Baixa e obrigam 
em qualquer circunstância à utilização de 
tracção diesel.

O Ricardo Quinas mostra-nos esta 
fotografia de um destes comboios parado 
em Mouriscas-A, estação onde iniciaria o 
trabalho na noite do dia 2 para 3 de Junho.

Neste dia o serviço foi assegurado pela 
locomotiva 1909, tendo sido no entanto 
já assegurado quer por múltiplas de 
locomotivas 1400, quer por uma Euro 4000.

comboio correio

Os meses de Maio e Junho foram 
marcados por várias marchas 

dedicadas à distribuição de balastro no 
âmbito de acções de manutenção das vias 
ferroviárias.

medway diStribuiu balaStro

trameSa eStende-Se a praiaS-Sado

O terminal da Sapec de Praias-Sado 
recebeu pela primeira vez no dia 

26 de Junho um comboio de transporte 
de produtos siderúrgicos operado pela 
Takargo.

Este terminal é assim a mais recente 
inclusão à extensa rede ibérica de  origens 
e destinos de transporte deste tipo de 
mercadorias que é responsabilidade da 
Tramesa.

Esta fotografia do Valério Santos é de um 
comboio de siderúrgicos da Tramesa entre 
o terminal de São Martinho e a Siderurgia 
Nacional à passagem na zona de Santarém 
no dia 6 de Abril de 2017.



3131

comboio correio

Na sequência do acidente no dia 
19 de Junho entre o comboio nº 

420 e um carro na PN ao PK 57,156 da 
Linha do Minho, junto ao apeadeiro de 
Carapeços, que lamentavelmente vitimou 
três pessoas, o GPIAAF emitiu uma nota 
informativa onde dá conta que não existem 
motivos para realizar uma investigação de 
segurança.

ip procura intereSSadoS para terminaiS de mercadoriaS

gpiaaf reitera cumprimento da Sinalização em pn

De acordo com os dados apurados, 
todo o sistema ferroviário funcionou em 
conformidade, tendo o acidente sido 
motivado pelo desrespeito deliberado 
da sinalização, não havendo igualmente 
histórico de ocorrências naquela PN nos 
últimos cinco anos.

Com esta ocorrência na PN aqui 
fotografada pelo Ricardo Ferreira em 21 de 
Junho de 2009, o gabinete de investigação 
emitiu um comentário a reforçar a 
importância dos condutores e peões 
cumprirem as indicações da sinalização 
em qualquer circunstância.

A Infraestruturas de Portugal lançou 
uma operação de consulta ao mercado 

até ao passado dia 30 de Junho com 
o objectivo de prospectar entidades 
interessadas em obter a concessão da 
exploração de oito terminais ferroviários 
de mercadorias.

Entre o lote de oito terminais encontram-se 
as infraestruturas de Mangualde, Fundão, 
Leiria, Alferrarede, Poceirão, Praias-Sado, 
Loulé e Darque, com preços mínimos 
que variam entre os 640€ mensais em 
Alferrarede e os 4.000€ do Fundão e do 
Poceirão.

O objectivo da IP é potenciar a actividade 
destes terminais, como este de Mangualde 
fotografado em Outubro de 2014 pelo José 
Sousa que, apesar da importância que teve 
em tempos, se encontra actualmente sem 
qualquer aproveitamento.
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gpiaaf inVeStiga fuga de Veículo rail-route

O GPIAAF publicou uma nota 
informativa no dia 31 de Maio onde 

dá conta da abertura de uma investigação 
a um incidente com uma escavadora 
giratória “rail-route” no dia 19 de Abril de 
2019 na Linha do Norte.

O veículo, semelhante a este fotografado 
pelo Pedro André em Setembro de 2017, 
encontrava-se ao serviço em via interdita 
em Albergaria dos Doze, de onde arrancou 
desgovernada rumo a norte, aproveitando 
a pendente da linha.

O CCO agiu rapidamente e encaminhou 
o veículo para uma linha de topo em 
Pombal-Resguardo, onde se imobilizou 
descarrilado, após ter percorrido cerca 
de 19 quilómetros, seis dos quais em via 
aberta à exploração.

alta Velocidade plaSencia - cácereS impõe-Se na paiSagem

Continuam a decorrer em pleno as 
obras de construção da linha de alta 

velocidade da Extremadura espanhola no 
troço entre Plasencia e Cáceres.

A via férrea vai ganhando forma à medida 
que são recebidos e distribuidos os 
materiais de via - travessas, carris e 
balastro - ao longo da plataforma.

Já construído encontra-se o imponente 
viaduto sobre o rio Tejo, tal como vemos 
nesta fotografia de 13 de Junho do José 
Luis Torres Blázquez na zona de Cáceres.
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Spotting

Na mítica estação de 
Pajares, a 251.027 aguarda 
via livre para subir até 
Busdongo, 5 de Dezembro 
de 2014.

João Cunha
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O tempo passa demasiado rápido e o ano de 
2013 traz memórias de quando era mais 
apetecível ir até ao Oeste fotografar as ac-

tividades ligadas aos caminhos de ferro. 
Hoje certamente a vontade de gastar um 
dia nos carris entre a Malveira e a Figuei-
ra da Foz é quase nula tendo em conta 
a pasmaceira em que se tornaram as 
circulações no Oeste. Felizmente ainda 
houve quem em tempo útil recolhesse 
registos fotográficos que são hoje peda-
ços da história da ferrovia portuguesa.

Dia	28	de	Abril	de	2013,	quando	os	pri-
meiros	 raios	 de	 sol	 surgem	 no	 horizonte,	
trazendo	alguma	luz	até	à	estação	da	Mal-
veira	ponto	de	partida	para	mais	uma	jorna-
da	de	spotting	no	Oeste,	algo	que	em	tem-
pos	era	habitual.

Por	 mera	 curiosidade	 esperamos	 pelo	
Regional	 6403	que	 ligava	Santa	Apolónia,	
uma	das	estações	 centrais	 de	Lisboa,	 até	

às	Caldas	da	Rainha,	com	hora	prevista	de	chegada	à	
Malveira	 às	 06h54.	 Estação	 deserta,	 plataforma	 sem	
passageiros	e	a	automotora	Allan	0369	surge	por	entre	a	

Spotting, linha do 
oeSte 2013

teXto: pedro andré  fotografiaS: © JoSé SouSa - abril de 2013 Comboio internacional de mercadorias nº 48898 entre o ramal da Celbi e Tuy em Moinho de Almoxarife

Comboio de mercadorias nº 50643 Ramalhal - Mangualde à passagem por Óbidos

Regional 6403 na Malveira

Siderodromofilia
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penúmbra	do	início	do	dia.	Material	velho	e	
cansado,	uma	linha	cansada	e	velha,	onde	
a	maioria	das	estações	estavam	 fechadas	
sem	qualquer	 tipo	 de	 actividade.	Era	 esta	
a	imagem	da	Linha	do	Oeste	que	implora-
va	por	melhorias	que	tardam	em	acontecer	
em	pleno	ano	de	2019	pese	embora	as	ínu-
meras	promessas	políticas.	A	0369	parou,	
cumpriu	 horário	 e	 seguiu,	 arrastando-se	
levemente	com	pouquissímos	passageiros	
a	bordo.	Também	para	nós	era	altura	de	co-
meçar	a	verdadeira	etapa	tendo	como	des-
tino	inicial	a	estação	da	Amieira.

A	Amieira	seria	na	altura	a	estação	mais	
carismática	de	todo	o	Oeste.	O	seu	interior	
tipico	onde	se	mantinham	alguns	dos	ape-
trechos	habituais	das	estações	ferroviárias	
do	 século	 passado	 transportavam-nos	 pe-
las	memórias	 dos	 antepassados	 que	 sem	
grande	escolha	em	termos	de	transporte	se	tinham	de	
sujeitar	ao	que	o	comboio	podia	oferecer.	Sem	grande	
tempo	 para	 visitas	 em	pormenor,	 era	 hora	 de	 esperar	
pelo	Interregional	905	que	fazia	a	ligação	entre	a	Figuei-
ra	da	Foz	e	as	Caldas	da	Rainha	e	com	hora	de	passa-
gem	pela	Amieira	pelas	08h54.	Hora	certa	e	eis	que	sur-
ge	já	banhada	pelos	raios	de	sol	de	uma	bela	manhã	de	
Abril	a	automotora	Allan	0360,	que	tal	como	era	previsto	
estava	algo	grafitada,	sinónimo	dos	tempos	e	da	estupi-
dez	de	todos	aqueles	que	danificam	de	várias	maneiras	

o	património	público	e	privado.

Não	muito	longe	da	estação	da	Amieira	ficava	um	dos	
locais	preferidos	para	os	spotters	da	altura	se	entrete-
rem	 a	 fotografar	 os	 comboios.	A	 aldeia	 de	Moinho	 de	
Almoxarife	mais	não	é	do	que	um	pequeno	aglomerado	
de	casas	e	pequenas	ruas,	mas	em	que	nas	redondezas	
contava	 com	 alguns	 locais	 que	 permitiam	 visualizar	 o	
Ramal	de	Alfarelos,	a	Linha	do	Oeste	e	a	Concordância	
de	Verride	que	permite	a	ligação	entre	os	eixos	ferroviá-
rios	referidos	anteriormente.

Comboio internacional de mercadorias nº 48898 entre o ramal da Celbi e Tuy em Moinho de Almoxarife

Interregional 905 a entrar na Amieira

35



Siderodromofilia

36

O	primeiro	 comboio	 surge	 com	uma	 lo-
comotiva	euro	4000	da	Takargo,	com	a	tão	
desejada	 frente	 vermelhinha,	 rebocando	o	
comboio	internacional	de	madeira	nº	48898	
que	ligava	a	fábrica	da	Celbi	com	Tuy.	Este	
tráfego	 de	 madeira	 tem	 sido	 dos	 poucos	
que	 tem	 sobrevivido	 à	 catástrofe	 que	 se	
abateu	 na	 Linha	 do	 Oeste	 em	 termos	 de	
mercadorias.

E	porque	as	UTE	2240	 também	andam	
sobre	 carris,	 embora	 sejam	 odiadas	 por	
uma	 grande	 maioria,	 mereceu	 também	
honras	de	fotografias	o	comboio	suburbano	
16809	que	fazia	a	ligação	entre	a	Figueira	
da	Foz	e	Coimbra.	

Aproximava-se	a	hora	da	primeira	visão	
do	“Ramalhal”,	nome	pelo	qual	era	conhe-
cido	 o	 comboio	 de	 rações	 ou	 cereais	 que	
circulava	 entre	 a	 Pampilhosa	 e	 a	 estação	
do	Ramalhal,	localidades	onde	ficavam	respectivamen-
te	situadas	duas	das	instalações	da	Valouro.	Em	pleno	
Ramal	 de	Alfarelos	 surge	 a	 locomotiva	 4701,	 primeira	
da	série,	mas	nem	por	 isso	mais	asseada,	 rebocando	
uma	composição	com	nove	vagões	tremonha	amarelos.	
Hora	da	primeira	corrida	até	ao	carro	e	até	novo	ponto	
para	 fotograr	o	mesmo	comboio	 (50366	Pampilhosa	–	
Ramalhal),	mas	com	uma	locomotiva	diferente.	O	facto	
da	 Linha	do	Oeste	 só	 estar	 electrificada	até	 ao	 Louri-

çal	obrigava	a	então	CP	Carga	a	ter	de	trocar	de	uma	
locomotiva	eléctrica	para	uma	 locomotiva	a	diesel	que	
permitia	finalizar	o	resto	do	percurso	entre	o	Louriçal	e	
o	Ramalhal.

O	local	escolhido	para	irmos	fotografar	o	mercadorias	
com	tracção	a	diesel,	e	já	conhecido	de	todos	aqueles	
que	iam	regularmente	até	ao	Oeste,	foi	junto	das	porta-
gens	de	Leiria	Norte	da	A17	que	 tinha	uma	visão	per-
feita	 sobre	 toda	 a	 zona	 envolvente	 do	 quilómetro	 167	
da	Linha	do	Oeste,	nas	proximidades	do	apeadeiro	de	

Comboio de cereais com a locomotiva 4701 em Moinho de Almoxarife

Suburbano nº 16809 em Moinho de Almoxarife
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Regueira	de	Pontes.	A	vista	era	fantástica	e	dependeu	
de	cada	um	escolher	um	local	 ligeiramente	diferente	e	
do	seu	agrado	para	fotografar.	Mas	sem	duvida	era	um	
dos	 locais	mais	 icónicos	para	 fotografar	 o	 “Ramalhal”,	
e	 tão	bem	que	ficou	a	 compo-
sição	tracionada	pela	locomoti-
va	1907	flutuando	sobre	o	vale	
numa	mistura	 de	 cores	 tão	 vi-
vas	como	o	verde	da	natureza,	
o	castanho	do	terreno	e	o	azul	
do	céu.

Aproveitando	o	facto	do	com-
boio	cerealífero	 ter	de	efectuar	
cruzamentos	com	comboios	de	
passageiros	 foi	decidido	 ir	 ten-
tar	 apanhar	 o	 mesmo	 alguns	
quilómetros	 adiante,	 neste	
caso	 no	 sentido	 descendente	
da	 linha.	 Aproveitando	 o	 facto	
da	 existência	 do	 acesso	 à	 au-
toestrada	nas	proximidades	 foi	
num	ápice	que	se	fez	a	viagem	
de	 carro	 até	 junto	 do	 quilóme-
tro	107,5,	entre	o	apeadeiro	de	
Campo-Serra	 e	 a	 estação	 das	

Caldas	da	Rainha.

Não	tivemos	de	esperar	muito	até	se	começar	a	ouvir	
o	roncar	da	locomotiva	que	rapidamente	surgiu	da	curva	

Passagem do 50366 junto do quilómetro 167 em Regueira de Pontes

Passagem junto do quilómetro 107.5 em Campo

Siderodromofilia
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e	permitiu	um	enquadramento	perfeito	a	toda	a	compo-
sição.

E	nem	de	mercadorias	se	 faziam	os	dias	no	Oeste,	
os	comboios	de	passageiros	eram	também	alvo	de	inte-
resse,	até	porque	supostamente	as	Allan	estavam	para	
encostar	muito	em	breve,	algo	que	como	se	viu	passa-
dos	seis	anos	está	por	acontecer,	continuando	ainda	a	
circular	pela	Linha	do	Leste.

As	muralhas	de	Óbidos	têm	uma	vista	fantástica	so-
bre	parte	da	 linha	em	redor	do	apeadeiro	e	 foi	o	 local	
escolhido	para	 fotografar	 o	 Interregio-
nal	805	que	circulava	entre	Entrecam-
pos	–	Poente	e	as	Caldas	da	Rainha.	
Mais	uma	vez	uma	automotora	da	sé-
rie	0350	a	efectuar	o	comboio	e	desta	
vez	praticamente	limpa,	pelo	menos	do	
lado	da	fotografia.

Estava	 feita	 a	 parte	 matutina	 da	
spottada,	altura	de	guardar	as	máqui-
nas	e	 ir	procurar	almoço	num	dos	vá-
rios	 tascos	existentes	em	Óbidos,	vila	
cada	vez	mais	voltada	para	o	turismo.	

O	 facto	 é	 que	 em	 vários	 anos	 de	
andar	 atrás	 de	 comboios	 para	 os	 fo-
tografar	 nunca	 tinha(mos)	 almoçado	
tão	 mal.	 Uma	 verdadeira	 desilusão	 a	
qualidade	 e	 quantidade	 de	 comida,	 a	
falta	de	algo	tão	básico	como	o	pão	ou	
sobremesas.	Não	tendo	sido	nenhuma	
fortuna,	 foi	 evidentemente	 um	 roubo	
tendo	em	conta	a	refeição	em	si,	feliz-
mente	alguém	tinha	fruta	numa	geleira	
do	carro	e	deu	para	acabar	de	matar	a	

fome.	Não	se	refere	o	restauran-
te	em	causa	porque	de	2013	até	
2019	muita	coisa	pode	ter	muda-
do,	esperamos	que	para	bem	me-
lhor.

Com	 o	 estômago	 aconchega-
do,	benditas	laranjas	fresquinhas,	
voltamos	às	muralhas,	desta	vez	
no	lado	mais	a	norte	para	fotograr	
o	Regional	6404	que	fazia	a	liga-
ção	entre	as	Caldas	da	Rainha	e	
Mira	Sintra	–	Meleças.	Mais	uma	
vez	 uma	Allan	 capturada	 ligeira-
mente	antes	da	ponte	e	da	pas-
sagem	 de	 nível	 que	 antecedem	
o	apeadeiro,	 com	uma	vista	que	
alcança	a	 cidade	das	Caldas	da	
Rainha.

Com	o	calor	a	apertar,	um	Abril	
mais	do	que	ameno,	voltámos	ao	
ponto	das	muralhas	de	antes	do	
almoço	 e	 escolhemos	 o	 melhor	

ângulo	para	apanhar	o	mercadorias	50643	que	fazia	a	
ligação	entre	as	estações	do	Ramalhal	e	de	Mangualde	
na	Beira	Alta,	 estação	essa	onde	se	encontrava	outra	
das	unidades	da	Valouro.	A	locomotiva	já	se	sabia	que	
seria	a	1907,	faltava	apenas	saber	o	resto	da	composi-
ção,	que	acabou	por	nos	surpreender	ligeiramente	com	
um	número	de	vagões	superior	ao	que	 tínhamos	visto	
na	parte	da	manhã.	A	fotografia	é	a	que	está	no	 início	
do	artigo,	e	para	quem	tiver	alguma	curiosidade	acerca	
do	spotting	na	região	de	Óbidos,	na	Trainspotter	nº	65	

Interregional nº 805 em Óbidos

Mais uma vista das muralhas de Óbidos, desta vez do Regional 6404
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de	Janeiro	de	2016	existe	um	artigo	dedicado	ao	tema.

Sem	 mais	 comboios	 de	 mercadorias,	 optámos	 por	
não	perseguir	os	cereais	porque	não	havia	a	certeza	de	
o	voltar	a	apanhar	e	iríamos	estar	cada	vez	mais	longe	
de	casa.	Sobravam	os	comboios	de	passageiros.

Continuamos	assim	a	viagem	em	direcção	a	Lisboa,	
parando	ao	quilómetro	98,6,	bem	perto	de	Óbidos	onde	
existe	uma	passagem	superior	em	alvenaria	que	permite	
enquadrar	as	fotografias	de	vários	ân-
gulos,	quer	de	cima	da	mesma,	quer	ao	
nível	da	linha.	Desta	feita	a	passagem	
da	Allan	0362	com	o	Interregional	900	
entre	as	Caldas	da	Rainha	e	Entrecam-
pos	 Poente	 foi	 captada	 na	 lateral	 da	
trincheira.	 Parabéns	 ao	 fotógrafo	 que	
conseguiu	um	quadro	perfeito	com	um	
equilibrio	fantástico	entre	a	automotora,	
a	linha	e	a	ponte.	As	flores	em	estado	
primaveril	e	o	azul	do	céu	com	algumas	
nuvens	brancas	deram	o	retoque	final	a	
uma	fotografia	fantástica.	

O	relógio	não	parava	e	era	altura	de	
percorrer	mais	uns	quilómetros,	desta	
feita	até	ao	quilómetro	89	junto	do	sinal	
avançado	 da	 estação	 do	 Bombarral.	
Este	 é	 mais	 um	 dos	 locais	 mais	 co-
nhecidos	da	Linha	do	Oeste	 fruto	das	
inúmeras	 fotografias	 que	 vários	 entu-

siastas	aqui	têm	tirado.	Desta	vez	tivemos	sorte	porque	
estava	tudo	razoavelmente	limpo	junto	da	linha	e	nada	
empatava	 a	 possibilidade	 de	 fotografar	 o	 Interregional	
807	que	 fazia	a	 ligação	entre	Santa	Apolónia,	estação	
da	capital	de	Portugal	e	a	cidade	de	Coimbra	que	segun-
do	alguns	é	a	capital	oficial	da	república.	Enfim,	meros	
pormenores.

Com	 o	 aviso	 da	 passagem	 de	 nível	 automatizada	
existente	ali	perto,	tomámos	posição	para	a	fotografia	e	

O Interregional 807 junto do sinal avançado da estação do Bombarral

Allan 0362 no Interregional 900 a caminho de Entrecampos

rep�blica.Enfim
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mais	uma	vez	lá	aparece	a	já	conhecida	0360	que	já	tí-
nhamos	encontrado	em	sentido	contrário	pela	manhã	na	
Amieira.	O	estranho	é	que	esta	lateral	está	bem	mais	as-
seada	do	que	a	do	lado	oposto...	ou	o	javardo	não	teve	
tempo	de	grafittar	a	automotora,	ou	já	tinham	procedido	
a	algum	tipo	de	limpeza.

Mais	um	passeio	até	ao	próximo	 local	de	spot,	com	
alguma	calma	que	o	próximo	comboio	ain-
da	demorava.	Desta	vez	fomos	até	junto	do	
quilómetro	56,	um	pouco	antes	da	estação	
de	 Dois	 Portos	 no	 sentido	 descendente.	
Avançamos	terreno	adiante	em	direcção	à	
linha	 na	 espera	 do	 IR	 809	 que	mais	 uma	
vez	fazia	a	 ligação	entre	Santa	Apolónia	e	
as	Caldas	da	Rainha,	e	eis	que	nos	espe-
ra	 uma	 verdadeira	 “surpresa”!	 Uma	 auto-
motora	 da	 série	 0450,	mais	 precisamente	
a	0458,	e	imagine-se	quase	limpa.	Quase,	
porque	 não	 podiam	 faltar	 uns	 borrões	 na	
lateral.	Embora	fossem	presença	habituais	
no	Oeste,	essa	foi	a	unica	automotora	UDD	
que	vimos	nesse	dia.

Inacreditável	como	ainda	havia	comboios	
para	fotografar.	O	que	havia	com	fartura	em	
2013	é	escasso	em	2019	e	daí	 a	enorme	

falta	de	voltar	a	ir	fotografar	a	esta	parte	do	país.	Agora	
fomos	até	junto	do	apeadeiro	da	Sapataria	perto	do	qui-
lómetro	55,8.	Mais	uma	vez	para	um	Regional,	o	6409	
que	 “passeava”	entre	Mira	Sintra	–	Meleças	e	as	Cal-
das	da	Rainha.	Para	 ir	 enchendo	a	 caderneta	de	 cro-
mos	repetidos	eis	que	nos	surge	uma	Allan	novamente.	
Temos	de	admitir	que	neste	dia	 tivemos	alguma	sorte.

 Quilómetro 56 na zona de Dois Portos e a única UDD que se viu nesse dia, com o Interregional nº 809

Mais uma Allan, desta feita no Regional 6409 na zona de Sapataria
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Quem	não	se	 lembra	das	supressões	que	atingiram	o	
Oeste	no	ano	de	2012	e	que	tantos	problemas	causaram	
aos	passageiros	e	a	quem	se	deslocou	para	ir	fotografar	
composições?	Foram	alguns	dias	repletos	de	espera	por	
comboios	que	nunca	apareceram.

E	se	a	tarde	já	se	vai	acabando	e	o	sol	correndo	em	
direcção	 ao	 Ocidente	 para	 ir	 iluminar	 outra	 parte	 do	

mundo,	de	qualquer	modo	ainda	há	 tempo	para	 ir	 até	
ao	quilómetro	43	nas	redondezas	do	apeadeiro	do	Je-
rumelo	onde	existe	uma	das	rampas	mais	significativas	
da	Linha	do	Oeste.	E	eis	que	nos	apareceu	a	0365,	uma	
velhota	 ainda	 com	 alguma	 força	 subindo	 em	 direcção	
do	apeadeiro,	com	o	Regional	6406	entre	as	Caldas	da	
Rainha	e	Mira	Sintra	–	Meleças.

Aproximava-se	 o	 fim	 do	 dia	 e	 o	 fim	 da	
caça	aos	comboios.	Hora	de	voltar	ao	ponto	
de	partida,	ou	seja	à	estação	da	Malveira.	
São	 19h22	 e	 passaram-se	 mais	 de	 doze	
horas	 desde	 que	 começámos	 a	 fotografar	
comboios.	 É	 a	 altura	 do	 Interregional	 901	
que	circulava	entre	Entrecampos	Poente	e	
as	Caldas	da	Rainha.	São	praticamente	os	
ultimos	raios	de	sol	que	brilham	no	horizon-
te	e	que	banham	a	Allan	0362.

O	saldo	foi	muito	positivo,	sobretudo	ten-
do	em	conta	que	 foi	a	um	Domingo.	Ter	a	
possibilidade	de	fotografar	16	comboios,	vi-
sitar	algumas	estações	e	apeadeiros,	tem-
po	 para	 almoçar	 (pessimamente,	 convém	
não	esquecer)	e	para	refrescar	a	garganta.	
Pena	nos	dias	de	hoje	o	Oeste	ser	ao	do-
mingo	uma	miragem	do	que	era	em	2013.

Regional 6406 na rampa de Jerumelo

Interregional nº 901 ao final do dia na Malveira
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A	estação	de	Vale	de	Guizo	[tal	como	vem	referi-do	na	IET	50]	fica	situada	ao	quilómetro	87,8	da	
Linha	do	Sul,	entre	as	estações	de	Alcácer	do	

Sal	e	de	Grândola	Norte,	um	dos	locais	que	mais	facil-
mente	passa	despercebido	aos	entusiastas	ferroviários.

A	Linha	do	Sul	 (originalmente	denominada	Linha	do	
Sado)	entre	Grândola	e	Alcácer	do	Sal	–	Sul	(antes	de	
existir	a	ponte	sobre	o	rio	Sado)	abriu	ao	serviço	comer-
cial	no	dia	14	de	Julho	de	1918,	no	entanto	e	segundo	
a	Gazeta	 dos	Caminhos	 de	Ferro	 nº	 735	 do	 dia	 1	 de	
Agosto	desse	mesmo	ano	o	apeadeiro	de	Vale	de	Guizo	
embora	estivesse	projectado	não	estava	ainda	em	fun-
cionamento	por	não	estar	concluído

Estranhamente	apenas	na	década	de	30	desse	sécu-
lo,	mais	concretamente	em	1935	é	que	surgiram	notícias	
no	mês	de	Agosto	na	Gazeta	dos	Caminhos	de	Ferro	
onde	se	referia	que	se	estava	a	efectuar	a	construção	
da	“nova	estação	de	Vale	de	Guizo”.

Foram	ainda	necessários	mais	dois	anos	para	que	a	
nova	estação	fosse	uma	realidade.	O	Diário	do	Governo	

do	dia	16	de	Julho	de	1937	publicou	o	seguinte:

“Em	conformidade	com	o	artigo	3º	do	Decreto-Lei	nº	
27:665,	de	24	de	Abril	do	corrente	ano,	foi	aprovado	o	
projecto	de	aviso	ao	público	(aditamento	ao	aviso	A	nº	
375)	sobre	o	serviço	que	presta	o	apeadeiro	de	Vale	de	
Guizo,	proposto	pela	Companhia	dos	Caminhos	de	Fer-
ro	Portugueses.”

Por	outro	lado	também	o	Boletim	da	CP	dava	a	infor-
mação	necessária	sobre	a	abertura	dessa	nova	estação.	
Em	Agosto	de	1937	foi	dado	a	conhecer	o	conteúdo	da	
Instrução	nº	2229	que	“Indica	a	sinalização	do	desvio	do	
Vale	de	Guizo,	ao	quilómetro	87,785	da	linha	do	Sado	e	
as	normas	a	seguir	para	a	circulação	dos	comboios	em	
virtude	da	existência	do	referido	desvio”.

No	mês	seguinte	o	Boletim	da	CP	nº	99	publicou	o	
anúncio	ao	público	A.	nº	584	referente	“à	abertura	à	ex-
ploração	do	novo	apeadeiro	de	Vale	de	Guizo,	situado	
ao	quilómetros	87,785	da	linha	do	Sado”

Em	 1940	 surgiram	 alterações	 ao	 serviço	 que	 era	
prestado	em	Vale	do	Guizo,	tal	como	referido	no	Aviso	

Estação dE 
ValE dE Guizo

teXto e fotografiaS: © pedro andré - Junho de 2011
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ao	Publico		A.	nº	622	e	publicado	no	Boletim	da	CP	de	
Janeiro.

Havendo	estação,	a	verdade	é	que	os	acessos	rodo-
viários	eram	praticamente	inexistentes	e	foi	preciso	es-
perar	até	ao	ano	de	1941	para	que	o	Diário	do	Governo	
publicasse	no	dia	22	de	Dezembro	o	seguinte:

“Manda	 o	 Governo	 da	 República	 Portuguesa,	 pelo	
Ministro	das	Obras	Públicas	e	Comunicações,	concor-
dando	com	o	parecer	nº	1:242	do	Conselho	Superior	de	
Obras	Públicas,	aprovar	o	projecto	da	estrada	de	aces-
so	entre	o	apeadeiro	de	Vale	do	Guiso,	da	linha	férrea	
do	Sado,	e	a	estrada	nacional	nº	20-1.ª,	e	bem	assim	o	
respectivo	orçamento,	na	importância	de	313,689$42.”

Não	se	pode	dizer	que	tenha	sido	uma	tarefa	fácil	já	
que	só	em	Dezembro	de	1947	é	que	o	governo	aprovou	

o	auto	de	recepção	da	“empreitada	nº	62,	da	construção	
da	estrada	de	acesso	ao	apeadeiro	de	Vale	de	Guizo,	de	
que	é	adjudicatária	a	firma	Cruzeiro	Limitada.”

No	entanto	todo	esse	processo	relativo	à	construção	
dos	acessos	ainda	demorou	mais	oito	meses	e	só	no	dia	
28	de	Agosto	de	1948	é	que	ficou	tudo	definitivamente	
aprovado	já	que	tinha	sido	necessário	levar	a	cabo	algu-
mas	obras	que	não	faziam	parte	do	projecto	inicial.

No	mês	de	Dezembro	de	1950	foram	“aprovados	por	
despacho	da	Direcção	Geral,	os	projectos	apresentados	
pela	Companhia	dos	Caminhos	de	Ferro	Portugueses,	
de	aditamentos	aos	quadros	de	distância	quilométricas	
nas	linhas	e	ramais	do	Sul	e	Sueste	e	aos	quadros	de	
via	normal	 relativos	à	atribuição	de	distâncias	próprias	
ao	apeadeiro	de	Vale	de	Guizo.”
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Em	Agosto	 de	 1953	 foram	 anunciadas	 algumas	 al-
terações	relativas	à	sinalização	da	estação	de	Vale	de	
Guizo,	algo	que	voltou	a	acontecer	novamente	na	dé-
cada	de	60.

Segundo	o	diagrama	de	vias	publicado	neste	artigo,	
a	estação	de	Vale	de	Guizo	contava	em	1962	com	duas	
linhas	de	circulação	que	permitiam	cruzamentos	e	ultra-
passagens,	 e	 uma	 linha	 de	 cais	muito	 provavelmente	
destinada	a	cargas	e	descargas	de	vagões	embora	não	
tenha	sido	possível	descortinar	a	existência	de	qualquer	
cais	coberto	ou	descoberto.	Esta	situação	durou	até	me-
ados	dos	anos	80.

Na	década	de	90	a	estação	contava	apenas	com	a	
linha	geral	e	a	linha	desviada,	esta	última	com	cerca	de	
550	metros	de	extensão.	Para	além	do	abrigo	de	passa-
geiros	existia	ainda	uma	casa,	um	barracão	de	madeira	
destinado	à	secção	de	via	e	obras	e	ainda	um	poço.

A	estação	de	Vale	de	Guizo	servia	a	povoação	com	
o	mesmo	nome,	que	mais	não	é	do	que	uma	pequena	
aldeia	situada	nas	margens	do	rio	Sado	situada	a	cerca	
de	quatro	quilómetros	de	distância.	

Tal	 como	 muitos	 outros	 pontos	 da	 rede	 ferroviária,	
nunca	existiu	grande	tráfego	ferroviário	de	passageiros,	
sendo	que	em	1978	apenas	paravam	dois	comboios	no	

sentido	descendente	e	três	comboios	no	sentido	oposto.	
A	situação	piorou	e	em	1996	apenas	parava	um	regional	
em	direcção	ao	sul	às	18h07	e	um	outro	em	direcção	a	
norte	às	07h05,	horários	estes	que	serviam	essencial-
mente	quem	necessitava	de	se	deslocar	em	direcção	a	
Alcácer,	Setúbal	ou	Lisboa.	A	partir	da	década	de	90	do	
século	passado	a	CP	acabou	por	deixar	de	efectuar	ser-
viço	 comercial	 na	 estação	 ficando	 a	mesma	 dedicada	
apenas	a	cruzamentos.

A	abertura	 da	Variante	 de	Alcácer	 veio	 piorar	 ainda	
mais	 a	 situação	 já	 que	 os	 comboios	 de	 passageiros	
deixaram	de	utilizar	este	 troço	de	via	e	apenas	alguns	
mercadorias	vão	ali	passando,	com	destaque	para	o	So-
mincor	que	liga	Praias	Sado	à	Mina	Neves	Corvo	e	que	
tem	de	passar	ali	obrigatoriamente	quando	vai	carregar	
areia.

Para	quem	quiser	ir	visitar	este	ponto	da	rede,	o	aces-
so	mais	fácil	faz-se	a	partir	de	um	entroncamento	exis-
tente	no	 IC	que	permite	a	 ligação	à	aldeia	de	Vale	de	
Guizo.	A	estação	fica	a	pouco	mais	de	700	metros	desse	
eixo	rodoviário.

balaStro
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Estação de Vale do Guizo 
em Junho de 2011 já sem 
serviço comercial de 
passageiros.

Pedro André



Novidade

Passeio aPaC

O	passeio	 comemorativo	 de	 aniversário	 da	
APAC	 será	 realizado	 no	 dia	 12	 de	 outubro,	

com	visita	ao	Museu	do	Cimento	na	Maceira.

O	almoço	será	servido	nas	instalações	do	Museu	
do	Cimento	da	fábrica	Maceira-Liz.

As	 inscrições	 terminam	 no	 próximo	 dia	 28	 de	
Setembro	e	deverão	ser	enviadas	para	o	endereço	
apac@net.sapo.pt	ou	feitas	nas	instalações	da	APAC	
de	Lisboa	e	Porto.	Participe!

mailto:apac@net.sapo.pt


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



49

eStação terminal

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.

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/
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https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao
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“Lançamento	 da	 segunda	 edição,	
revista	 e	 ampliada,	 do	 livro	 “Estação	
S.	Bento	–	Marques	da	Silva”.

Esta	 nova	 edição,	 amplamente	
ilustrada,	 integra,	 além	 do	 texto	 de		
António	Cardoso	publicado	na	edição	
de	 2007,	 atualmente	 esgotada,	 um	
texto	 de	 Domingos	 Tavares,	 para	
uma	 análise	 do(s)	 projeto(s),	 e	 de	
Cláudia	 Emanuel,	 sobre	 os	 mais	 de	
20	mil	azulejos	desenhados	por	Jorge	
Colaço.

De	acordo	com	a	Fundação	Marques	
da	Silva	 (FIMS),	 “o	 livro,	através	dos	
seus	três	autores,	fixa	o	olhar	de	um	
historiador	 que	 ‘viveu’	 em	 intimidade	
profunda	com	José	Marques	da	Silva,	
António	Cardoso;	de	um	arquiteto	que	
pratica	e	estuda	arquitetura,	Domingos	
Tavares;	 de	 uma	 doutoranda	 sobre	
Jorge	 Colaço,	 Cláudia	 Emanuel.	 Se	
um	nos	traz	a	narrativa	histórica,	outro	
acrescenta	a	 reinterpretação	do(s)	projeto(s),	 com	 lugar	ainda	para	a	análise	dos	26.352	azulejos	de	
Jorge	Colaço,	naquela	que	foi	a	sua	terceira	grande	encomenda	e	a	primeira	de	outras	importante	obras	
também	expressas	na	cidade	do	Porto”.

Disponível	em:	https://loja.up.pt/pt/produto/estacao-de-s-bento-marques-da-silva

http://www.ippatrimonio.pt

 “estação s. beNto – Marques da siLva”

 “CoMPosições Ferroviárias suL 1975 - 2003” 
Da	 autoria	 de	 Eugénio	 Santos,	 apenas	
em	formato	digital.

Livro	com	500	esquemas	de	composições	
ferroviárias	utilizadas	na	zona	Sul	do	país	
no	período	posterior	a	1975.

Nota	1	-	inclui	algumas	composições	fora	
do	período	indicado.

Nota	2	-	sujeito	a	alterações.

https://issuu.com/eugenio555/docs

https://loja.up.pt/pt/produto/estacao
http://www.ippatrimonio.pt
https://issuu.com/eugenio555/docs


Histórico do 
Vouga

Programa	 de	 um	 dia,	 com	 partida	
de	Aveiro	 pelas	 13h40	 e	 chegada	 a	
Macinhata	 do	 Vouga	 pelas	 15h00.	
Animação	 a	 bordo	 com	 grupo	 de	
música	 e	 cantares	 tradicionais	 da	
região	 e	 prova	 dos	 famosos	 pastéis	
de	 Águeda.	 À	 chegada	 a	 Macinhata	
do	Vouga,	visita	ao	Museu	Ferroviário	
com	 possibilidade	 de	 degustar	 ou	
adquirir	produtos	regionais.	Regresso	
pelas	16h25	com	paragem	em	Águeda	e	visita	ao	centro	histórico	daquela	cidade,	onde	poderá	observar	
o	famoso	The	Umbrella	Sky,	instalação	de	milhares	de	chapéus-de-chuva	coloridos	nas	ruas	da	cidade.	
Chegada	a	Aveiro	pelas	19h00.

Sábados,	entre	29	de	junho	e	12	de	outubro	de	2019:

				Ida:	Aveiro	13h40	>	Macinhata	do	Vouga	15h00;
				Volta:	Macinhata	do	Vouga	16h25	>	Águeda	16h48	/	Águeda	18h15	>	Aveiro	19h00.

https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio-historico-vouga

Histórico do 
douro

Viajar	no	Comboio	Histórico	do	Douro	
é	 fazer	 uma	 viagem	 no	 tempo.	 Num	
percurso	 à	 beira	 do	 Rio	 Douro,	 a	
locomotiva	a	vapor	e	as	5	carruagens	
históricas,	 percorrem	a	distância	que	
vai	 da	 Régua	 ao	 Tua,	 numa	 viagem	
única	 ao	 passado,	 marcada	 pela	
beleza	da	paisagem	classificada	pela	
UNESCO	como	Património	Mundial.

Programa	de	um	dia,	com	partida	da	
Régua	pelas	15h23	e	regresso	pelas	18h32	com	paragem	no	Pinhão,	seguindo	até	ao	Tua	e	regresso.	
Animação	a	bordo	com	grupo	de	música	e	cantares	tradicionais	da	região	e	um	brinde	com	um	Porto	
Ferreira.	Poderá	também	saborear	os	rebuçados	da	Régua,	tradição	a	cumprir	por	quem	visita	esta	região.

Sábados,	entre	1	de	junho	e	26	de	outubro	de	2019;
Quinta-feira	(feriado),	15	de	agosto	de	2019.

				Ida:	Régua	15h23	>Tua	16h34					Volta:	Tua	17h10	>	Régua	18h32

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

eStação terminal
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https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio
https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio
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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.

trainSpotter impreSSa

esgotado

esgotado


