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Rota das Amendoeiras na Linha
do Douro
Nesta edição, o passeio volta a circular pela Linha do Douro, com a realização de um comboio especial,
em 1ª ou 2ª classe, entre Porto Campanhã e Pocinho, complementado por três circuitos rodoviários.
Assim, aos sábados de 7, 14, 21 e 28, o comboio especial parte de Porto Campanhã às 7h05 com destino
ao Pocinho. A partir desta estação a escolha pode ser feita pelos seguintes circuitos:
l
ROTA A: Pocinho - Museu do Côa (visita guiada) - Figueira de Castelo Rodrigo (almoço) - Castelo
Rodrigo (tempo livre) - Barca D’Alva (visita guiada) - Penedo Durão (vista panorâmica) - Freixo de Espada à
Cinta (tempo livre) - Pocinho;
l
ROTA B: Freixo Numão - Penedono (tempo livre) - Trancoso (almoço) – Marialva (visita guiada) - Museu do Côa (visita guiada) - Foz Côa (tempo livre) - Pocinho;
l
ROTA C: Pocinho - Torre de Moncorvo (tempo livre) - Mogadouro (almoço e tempo livre) Museu de
Arqueologia de Mogadouro (visita guiada) - Santuário de Cerejais (vista panorâmica) - Vila Flor (tempo livre)
- Pocinho.
Para regresso, o comboio especial parte da estação do Pocinho às 19h50.
De acordo com a Rota escolhida, o preço para adultos varia entre 44 e 42 euros, em 1ª classe e entre 39 e
36 euros, em 2.ª classe.
Já para as crianças, o preço em 1ª classe varia entre 25 e 24 euros, enquanto em 2ª classe situa-se entre
22 e 20 euros.
Informações mais detalhadas em cp.pt ou através do telefone 707 210 220.

Edição da Rota das Amendoeiras em 2019 © João Cunha
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Editorial
João Cunha

O

O grande destaque de Janeiro foi a
reabertura, para a ferrovia pesada, das
oficinas de Guifões. Foi o culminar de um
processo invulgarmente rápido, despoletado pelo ainda
recém-nomeado presidente da CP, que recupera as
mais recentes oficinas do país para ajudar a empresa a
recuperar os níveis operacionais de outros tempos.
A cerimónia de inauguração, que acompanhámos no
local, culmina alguns meses de trabalho para recuperar
a nave norte do complexo, desactivada há quase 10
anos. A simbologia deste acto volta a colocar a activação
de Guifões num momento de renascimento, tal como
quando foi construído o complexo, no final dos anos
80. As ironias que o curso da história nos reserva são
também boa parte do que nos motiva a escrever e a
deixar, para memória futura, o registo do nosso tempo.
Temos acompanhado o plano de recuperação de
material circulante e tão cedo quanto seja possível e se
confirmem os planos, começaremos a desvendar ainda
mais pormenores sobre este grande facto ferroviário
do ano. Para já, a locomotiva 2601 e duas carruagens
Schindler, todas incrivelmente reluzentes e restauradas,
prometeram um ano de grande realismo e recuperação
de níveis de serviço, enquanto o poder político continua
embrenhado nos desafios do financiamento futuro – o
debate sobre o orçamento, mais negativo no tom do
que é costume, voltou a mostrar que não há soluções

já estruturadas e calendarizadas para amplificar o
necessário esforço de expansão e renovação da frota.
Tendo Janeiro ficado marcado pelo acontecimento
na oficina nortenha, esta nossa edição naturalmente
debruça-se bastante sobre esse evento. Temos um
pouco da história destas oficinas que, confiem, valem
bem a visita – fica a ideia para uma futura actividade da
CP.
No campo mais institucional, a CP reformou a
sua estrutura e tem agora duas direcções fortes – de
produção e de manutenção. Na produção e operação,
acabam-se as unidades negócios e a CP volta ao
desenho anterior a 1998, procurando sinergias há muito
desaparecidas e uma unidade comercial e operacional
que a possa beneficiar. O Público, pela pena sempre
esclarecida de Carlos Cipriano, desvendou também
a intenção de avançar para o transporte de carga, o
que não deixaria de ser ao mesmo tempo inesperado
e incrível. Não é impossível que vingue esta nova
intenção, mas é certamente um projecto a estruturar
cuidadosamente até porque não pode não ser rentável.
2020 arranca sem novidades na infraestrutura (onde
os atrasos somam e seguem), mas pelo menos na
operação arranca em passo firme. Por cá, continuaremos
atentos.

Carruagem Schindler na reabertura das oficinas de Guifões © João Cunha
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Comboio de formação 92216 com a 2601, em São Lourenço (Pombal) 29-01-2020 © Fernando Liberato

D

Locomotivas 2600
voltam ao Activo

epois de meses de grande labor em Contumil, o mês de Janeiro consolidou o regresso activo das locomotivas 2600, com a 2601
a ser oficialmente reposta em serviço comercial a 29
de Janeiro de 2020, praticamente nove anos depois
da última missão regular da série, a 31 de Janeiro
de 2011.
Apresentada em Guifões a 15 de Janeiro, para onde
seguiu pelos próprios meios e rebocando uma UDD
0450, a 2601 foi uma das estrelas da reinauguração das
oficinas de Guifões, apesar do maior destaque mediático ter sido dado às carruagens Schindler, apresentadas
na mesma ocasião. A locomotiva recolheu dias depois
a Contumil para completar o último passo antes de ser
oficialmente devolvida à CP Longo Curso, trocando o
anterior bloqueio dos bogies na posição PV (Pequena
Velocidade) pela posição GV (Grande Velocidade).
A locomotiva 2601 ficou assim apta a circular a 160

km/h, algo que esta locomotiva não realizava desde
2007, quando então trocou a CP Longo Curso pela CP
Carga de então. As restantes quatro locomotivas em
recuperação em Contumil estão já todas bloqueadas
na posição GV – Grande Velocidade, que as autoriza à
mesma velocidade, mas no caso da 2601 a necessidade
de a equipar com os bogies reparados no Entroncamento adiou a alteração do regime de marcha.
Depois da validação final, a CP e a Fernave anunciaram de imediato marchas para formações de maquinistas, no caso e essencialmente focadas no refrescamento dos maquinistas já autorizados à série mas que, por
não trabalharem com estas locomotivas há largos anos,
necessitam de recuperar velhos hábitos primeiro.
De 29 de Janeiro a 22 de Fevereiro, às quartas e sábados, a CP agendou marchas de formação entre Contumil
e o Entroncamento, com regresso incluído, com viagens
traçadas a 160 km/h em cerca de 2h15 e seguindo uma
5
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lei de paragens idêntica à dos
Intercidades no mesmo percurso. As numerosas marchas
foram previstas com duas carruagens Corail a reboque, essenciais para providenciarem
o peso-freio fundamental para
autorização a circular pela linha
do Norte à velocidade máxima
da locomotiva.
A primeira das marchas, a 29
de Janeiro, marcou o regresso
oficial da série a tarefas operacionais de índole comercial,
e foi aproveitada para realizar
alguns ensaios finais com a locomotiva, durante o percurso,
tendo a resposta da locomotiva
sido totalmente à altura das expectativas.

Locomotiva 2601 em Guifões © João Cunha

Ainda não é claro o que se seguirá no imediato para
a folha de serviços das locomotivas 2600, e da 2601
em particular, mas será de admitir que a sua disponibilização como reserva no depósito de Contumil possa
relaxar um pouco mais o parque das locomotivas 5600
e permitir-lhes, nomeadamente, acorrer a mais solicitações pontuais.

última etapa entre Viana do Castelo e Valença está em
curso, e para a qual a CP não disporia de material circulante eléctrico em número suficiente caso não tivesse
optado pela recuperação das que foram, ao longo de
praticamente vinte e cinco anos, as locomotivas porta-estandarte da companhia.

As locomotivas 2600 serão a grande cartada da CP
para responder à electrificação da linha do Minho, cuja

Locomotiva 2601 em Guifões © João Cunha
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Passagem de UTE (Unidade Tripla Elétrica) da CP (Comboios de Portugal) na ponte do Marujal após trabalhos de reparação a cargo da IP

Ramal de Alfarelos

Reaberto
Fotografias : Fernando Liberato ©

C

om a tempestade Elsa, ocorrida no mês
de dezembro, vieram chuvas intensas e o
aumento dos caudais dos Rios Mondego
e Arunca que, no Ramal de Alfarelos, concelho de
Montemor-o-Velho, resultaram no colapso do talude do encontro poente da ponte do Marujal, ao km
216,893, levando a que travessas, carris, caminho
de cabos e poste de catenária ficassem sem sustentação.
A circulação de comboios ficou interrompida nesta
importante ligação entre a Linha do Norte e a Linha
do Oeste afetando passageiros e mercadorias que em
grande número circulam neste troço. Para além dos
passageiros, diariamente/semanalmente circulam comboios de madeira, cimento, areia e outras mercadorias
de elevado valor económico regional e nacional. A CP,
inicialmente, opta por deixar os passageiros sem alter-

Zona afetada pela derrocada, ano 2016.

Zona afetada pela derrocada, ano 2016. Pormenor do
guarda-balastro.
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Cronologia dos acontecimentos:
21 dezembro 2019 – suspensão da circulação ferroviária no
Ramal de Alfarelos devido ao
colapso do talude na ponte do
Marujal;
23 dezembro 2019 – visita ao
local por técnicos da IP;
02 janeiro 2020 – início da
consolidação do aterro e de reconstrução da plataforma junto
à ponte;
Estragos causados pelas cheias no talude do encontro poente.

12 janeiro 2020 – restabelecimento da circulação ferroviária
com limitação de velocidade.

Foram realizados, entre outros, os seguintes trabalhos:
• Desguarnecimento da via-férrea existente (levantamento de carris e travessas).

Estragos causados pelas cheias no talude do encontro
poente.

nativa, vindo depois a introduzir um serviço de autocarros em substituição aos comboios Inter-Regionais entre Caldas da Rainha e Coimbra-B. Nas mercadorias a
Medway não realizou qualquer circulação e da Takargo
circularam apenas 5 comboios de madeira (2 carregados e 3 vazios), sendo que, para a realização de cada
um destes comboios a empresa somou cerca de 350km
e 6 horas a mais em cada viagem por comparação ao
percurso habitual, um custo que, com certeza, inviabiliza
como alternativa a volta até Lisboa.
O restabelecimento da circulação ficou, numa primeira fase, dependente da descida das águas e posteriormente a uma intervenção que teria de ser rápida, mas
definitiva. Segundo a IP, a obra foi iniciada logo que estiveram reunidas as condições mínimas de trabalho, que
obrigaram inclusive à construção de acessos provisórios
e concebida para ser executada com auxílio de equipamentos e plataformas móveis, recorrendo a equipamentos ligeiros na proximidade do encontro da ponte, de
modo a não induzir anomalias no mesmo. A intervenção
esteve a cargo das empresas MESOFER e Carvisouto,
como subcontratada.
8

• Suspensão do caminho de cabos e catenária; Remoção do aterro existente; Saneamento da base do aterro,
com remoção de material existente numa espessura de
cerca de 1 m.

Comboio Correio
• Colocação de geotêxtil com caraterísticas de separação e filtro.

• Reconstrução do maciço e consequente reposicionamento do poste de catenária

• Colocação de material pétreo com fuso 250/500 mm,
na espessura saneada.

• Execução da camada de balastro com 40 cm; Reposição dos carris e travessas.

• Execução do aterro ferroviário, por camadas de 0,25
m devidamente compactadas.

• Execução de muros de gabiões.
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A locomotiva eléctrica
2601 em Guifões no dia da
reinauguração das oficinas
Pedro Mêda
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Guifões

um centro ferroviário de excelência
Texto e Fotografias : João Cunha ©

O

O dia 15 de Janeiro assinalou a reabertura,
para a ferrovia pesada, da prestigiada
oficina de Guifões. A história da oficina
não é longa mas a sua tradição, pode-se dizer, tem
barbas. Foi um projecto histórico e que simbolizou o
renascimento do meio ferroviário no seu tempo, que
agora renasce precisamente com a mesma ambição.
A génese no nó ferroviário do Porto
A reorganização sucessiva da manutenção
ferroviária
em
Portugal,
fundamentalmente
associada à transformação tecnológica que a
dieselização e a electrificação proporcionaram, foi
um factor fundamental para explicar boa parte das
transformações de zonas oficinais na nossa rede

ferroviária.
Nestas reorganizações, apenas por uma vez se
ergueu uma grande oficina, por oposição à adaptação
de locais antigos. Foi o caso, no início dos anos 60, com
a construção das oficinas gerais do Entroncamento,
cuja construção foi muitíssimo badalada à época e
que trouxe para Portugal muitas das melhores práticas
de então na construção, estruturação e alocação de
espaços de trabalho em oficinas ferroviárias. Então,
o Entroncamento necessitava de dar resposta à nova
frota eléctrica que começava a percorrer a linha do
Norte, ao mesmo tempo que absorvia também as
novas locomotivas diesel-eléctricas que então iam
caçando sucessiva e fatalmente as locomotivas a
vapor.

UDD 9632 em revisão geral. Junho 2006

11

S
Ciderodromofilia
omboio Correio

adjacente, cuja saturação era
real e que se agravaria com
a prevista melhoria da rede
suburbana do Porto, que traria
bastante mais tráfego.

Intervenção na Allan 0358. Maio 2005

Este singular episódio só foi ultrapassado quando,
nos anos 80, o grande projecto do Nó Ferroviário do
Porto começou a endereçar muitas das principais
fragilidades da rede ferroviária a Norte, em vários
aspectos. Numa fase em que os caminhos de ferro
estavam absolutamente descapitalizados e com boa
parte da rede mortalmente condenada, o projecto do
Nó Ferroviário do Porto colocou no terreno melhorias
tão importantes como a ponte de São João, desejada
durante décadas e apenas concretizada em 1991.

Na via estreita o problema
não era menos grave, embora
de contornos distintos. As
velhas oficinas da Boavista
ficavam localizadas bem junto
à famosíssima rotunda da
cidade do Porto, uma actividade
industrial
em
instalações
antiquadas e assistindo apenas
material diesel (ou vapor, a seu
tempo), paredes meias com
a zona de serviços e de maior
sofisticação da cidade. Fosse
por má vizinhança ou pela
dificuldade de renovar os serviços de manutenção
ali prestados, era evidente o problema industrial e
urbanístico ali colocado.
Desta forma, nasce a ideia de construir um
novo parque oficinal, a partir do zero, que pudesse
responder a estes desafios concretos e, com eles,
permitir alcançar objectivos operacionais muito mais
vastos – a deslocalização das oficinas de Campanhã
permitiria um aumento substancial da estação,
capacitando-a para responder melhor aos crescentes
tráfegos para Sul e para Norte, e permitindo também
o desenvolvimento de uma melhor relação da estação
com Contumil, cujo papel como depósito e para

O âmbito das intervenções deste grande programa
de investimentos na área do Grande Porto tinha também
um olhar profundo e estruturado para o panorama
oficinal da época, assente quase exclusivamente
em oficinas muito antigas.
Com uma pequena excepção
em Contumil, a manutenção e
grandes reparações da região
Norte estavam dependentes
de dois parques oficinais muito
problemáticos, quer pela sua
antiguidade como pela sua
implementação geográfica. Na
via larga, as históricas oficinas
de Campanhã tinham, para
lá da obsolescência das suas
instalações e equipamentos,
um efeito bastante negativo
nos
planos
de
aumento
O tractor de serviço a Guifões, na zona do cavalo, para carregar e descarregar
de capacidade da estação
unidades de via estreita transportadas em zorras. Ao fundo, antigo armazém e edifício
de ensaio. Junho 2006
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Primeiro Kbs de Guifões. Junho 2006

Como habitual, o novo parque teria duas grandes
naves – uma mais vocacionada para a manutenção
regular, e uma outra dedicada às grandes reparações
e revisões do material circulante. Inicialmente, as
naves preconizavam uma ocupação distinta quando
se tratasse de material motor ou de material rebocado.
A 9310 em revisão geral, em Novembro de 2005.

manutenção quotidiana se haveria de reforçar. Essa
desocupação permitia assim, em última instância,
desbloquear novas limitações de capacidade que a
remoção da maior delas (a ponte Maria Pia) destaparia
de seguida.
É desta forma que em 1985 é realizado o projecto
das novas oficinas, a localizar em Guifões. A escolha
da localização foi natural e bem conseguida, ao
misturar terrenos de baixo valor com uma localização
ferroviária privilegiada, bem junto ao local onde a
linha de Leixões (via larga) se cruzava com a linha
da Póvoa (via estreita), assim autorizando o acesso
directo dos distintos tipos de veículos à oficina.

Trabalhos de impermeabilização das 3400, feitos em Guifões. Maio
2005

Todo o complexo seria equipado com vias
algaliadas, autorizando circulação indiferenciada de
veículos de via estreita e via larga.
A mais recente oficina ferroviária portuguesa
A construção das oficinas de Guifões desenvolveuse entre 1988 e 1992, data da sua inauguração oficial
e ano em que passou a laborar em pleno. Pouco
antes, ainda decorriam trabalhos de finalização, e a
CP instalou ali os primeiros serviços de manutenção
ferroviária.
Da autoria dos arquitectos João de Almeida, Pedro
Ferreira Pinto e Pedro Emauz Silva e com uma nave
para 15 e outra para 16 vias, cada nave oferecia um
espaço considerável e comparavelmente mais vasto
que qualquer outra oficina nacional, Entroncamento
incluído, permitindo um desenho de operações
bastante mais eficiente, seguro e cómodo. Entre
ambas, uma ponte transbordadora de 35 metros,
a maior em Portugal, assegurava a movimentação
do material circulante das naves para o parque
de vias, ali ao lado, que servia para resguardar
material à espera de entrada, à espera de entrega
ou mesmo para ensaiar.
O complexo incluía ainda mais alguns
edifícios de apoio, para trabalho de engenharia
e administrativo, com condições de trabalho até
então desconhecidas na nossa rede. O projecto
contava desde o seu início com a previsão de
uma segunda fase, correspondente ao que
13
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e o apeadeiro de Guifões, o
apeadeiro dedicado à oficina e
construído na linha de Leixões.
Esta curiosa utilização das 2000
durou até 2006, altura em que
já era o último serviço realizado
pela série no nosso país. Foram
então substituídas pelas UME
3400, até ser interrompido esta
fórmula de transporte pouco
depois, em proveito de outros
modos de transporte.
A partir de 2002, com a
desactivação da rede de via
Furgões e carruagens em revisão geral, antes de embarque para a Argentina. Junho
estreita do Grande Porto e
2006
gradual substituição pelo Metro
do Porto, a nave Sul começa
hoje é o parque de veículos da Metro do Porto,
para instalação de um parque para a rede de via a ser gradualmente afecta à nova actividade, sendo
estreita, no patamar superior, para além dos edifícios segregados espaços de modo a acolher o Eurotram,
administrativos também entretanto aí instalados. No os primeiros veículos comprados para a nova rede
limite do complexo, junto ao ramal de acesso à linha portuense. Na zona correspondente à segunda fase
de Leixões, foi ainda edificado um moderno banco de de construção, o parque foi totalmente refeito para
passar a contar com linhas de parque para os veículos
ensaios de potência, em edifício dedicado.
No exterior, o terreno ajardinado serviu ainda para
conservar alguns exemplares de locomotivas a vapor,
entre as quais se conta a locomotiva E207. Com a
fundação da EMEF, em 1993, estas oficinas passaram
naturalmente a ser parte do património da EMEF.
A ligação à rede estava assegurada por um
pequeno ramal até à linha de Leixões, que viria a ser
electrificado em 1998, ao mesmo tempo que a linha,
e por um outro de via estreita até às proximidades da
estação de Custóias, na linha da Póvoa. Nesse ramal
circulou durante algum tempo um curioso veículo,
apelidado de “TGV de Guifões”, um veículo Duro
Dakovic adaptado a transporte de trabalhadores, e que
viria a ser um autêntico protótipo para a construção
das 9500, com a mesma base, a partir de 1995. O
curto circuito entre as oficinas e Custóias assegurava
o transporte dos trabalhadores, que aí encontravam o
denso tráfego da linha da Póvoa, em direcção a esta
cidade ou até ao centro do Porto.
Com o fim anunciado da linha da Póvoa e a
electrificação da linha de Leixões, este veículo
viria a ser transformado e o transporte passou a
ser realizado por uma UTE 2000, na altura já em
acelerada despromoção do serviço comercial,
realizando viagens entre Campanhã, Ermesinde
14

Apeadeiro da oficina, na linha de Leixões. Junho 2006
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Uma composição parada no apeadeiro de Guifões para serviço exclusivo dos funcionários das oficinas, 2005

novos, 100% electrificado e dotado de uma linha em
forma de raquete, para permitir inversão dos veículos
dentro do parque. A ligação à antiga da linha da Póvoa
foi, na mesma altura, convertida para a nova bitola de
1.435 mm utilizada pelo Metro do Porto.
Em meados dessa década e antecipando o
crescimento das operações do Metro do Porto,
entretanto reforçadas com a aquisição de composições
de tipo Tram-Train, toda a nave Sul fica dedicada ao
metro do Porto, bem como o edifício localizado entre
a nave e o parque de veículos, em tempos dedicado
a armazenagem.
Com a expansão das operações do Metro do
Porto e a crescente vontade de racionalizar a
manutenção de veículos ferroviários, a nave Norte
perde gradualmente serviço até ficar praticamente ao
abandono em 2011, sem nunca se concretizar a sua
ocupação pela sociedade de transportes urbanos.
De então até à sua recuperação foram ali realizadas
apenas alguns serviços de pintura de veículos, como
foi o caso do comboio presidencial.
Uma longa folha de serviço na CP
Desde a sua abertura oficial, o complexo oficinal
de Guifões dedicou-se fundamentalmente a material
rebocado e material motor diesel, a que não era

estranho a não electrificação das vias larga e estreita
adjacentes.
No campo do material rebocado, estas oficinas
asseguraram as grandes reparações das carruagens
Sorefame, Carel et Fouché e Schindler em serviço
na época, das mais variadas tipologias, para além
de material de via estreita como as carruagens
napolitanas, em serviço na linha do Tua. Pontualmente
foram também responsáveis por vagões, como
quando em 2005-2006 produziram uma das subséries de vagões Kbs, produzidos a partir de vagões
Gbkks e doravante dedicados ao transporte de rolaria
de madeira.
No material motor a história, curta mas intensa,
foi decerto muito mais interessante e preenchida, até
dada a imensa diversidade de material circulante ali
acolhido.
Estas oficinas centralizaram a direcção de
manutenção de todas as automotoras diesel do país,
quer fossem de via larga ou de via estreita, circulassem
ou não em zonas próximas do grande Porto. Entre a
imensa lista, a maior curiosidade irá provavelmente
para as automotoras Nohab de via larga, em serviço
apenas a sul do Tejo, e que realizavam autênticas
excursões de cada vez que necessitavam de passar
por uma intervenção de tipo V1 ou superior, realizadas
exclusivamente em Guifões. Assim, todos os manuais
15
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de condução e desempanagem das séries passaram
nesta altura a ser alterados e realizados pelas equipas
de engenharia e manutenção sediadas nesta oficina.

E214, locomotiva a vapor de via estreita, que ali foi
intervencionada antes de iniciar circulações turísticas
na linha do Corgo, no final dos anos 1990.

Da imensa lista fazem parte ainda as muitas séries
de automotoras de via estreita que ainda circulavam
e circularam durante mais alguns anos mais, nos
últimos anos de serviço da grande rede de via
estreita do Porto e nas vias estreitas do Douro. A via
estreita justificava ainda a alocação de duas séries de
locomotivas diesel, as 9000 e 9020 Alsthom, únicos
exemplares de locomotivas revistos em Guifões.

Da impressionante lista de material motor tratado
nestas oficinas, podemos listar o que está no quadro
em anexo no final desta página.

No capítulo de renovações, o primeiro grande
trabalho foi a adaptação da série 9700, para originar
a série 9400, posta em circulação na linha do Vouga,
com estabilização em formações de três veículos,
interiores modificados e nova decoração. A partir de
1998, Guifões assegurou o projecto e a execução de
duas das mais importantes renovações realizadas
pela CP, com a transformação de 21 automotoras
Allan da série 0300, originando a série 0350, e das
19 automotoras Sorefame da série 0400, originando
as 0450. Em melhores ou piores condições, ambas
as séries circulam ainda pela nossa rede ferroviária
actualmente.
Por fim, é de destacar ainda a recuperação da
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O papel único destas oficinas especialmente no
tratamento das automotoras valeu a exposição no
seu interior de alguns artigos recuperados de séries
entretanto desactivadas, com particular destaque
para postos de condução do material Fiat 0500 e Duro
Dakovic 9700.
A juntar a todos estes trabalhos regulares, há ainda
a acrescentar que foi em Guifões que foi realizada
a impermeabilização de caixa das UME 3400, em
2005 e 2006, e ainda a preparação de boa parte do
material circulante destinado à Argentina, em 2005 e
2006, com especial relevo para carruagens e furgões
Sorefame e Carel et Fouché.
O futuro
A 15 de Janeiro de 2020, uma nova página começou
para esta oficina. A necessidade de reforçar meios
oficinais da CP (que, entretanto, absorveu a EMEF) e
a dificuldade de recrutar nos meios habituais levou à

Comboio Correio

aposta na recuperação deste centro,
onde a única actividade ferroviária
existente se cingia ao Metro do Porto.
Após obras de cerca de dois
milhões de Euros, para recuperar
o espaço e reequipá-lo, as oficinas
foram oficialmente inauguradas nesta
data com presença do Ministro das
Infraestruturas e Habitação, doutor
Pedro Nuno Santos, do presidente
da CP, o engenheiro Nuno Freitas, e
ainda do próprio primeiro ministro, o
doutor António Costa.
Na ocasião, foram apresentados
Ramal de Acesso ao Metro do Porto, com uma composição em ensaios. Ao
os primeiros veículos integralmente
lado, a linha da Póvoa. Maio 2005
recuperados como parte do plano de
recuperação de activos da empresa.
Excelência Ferroviária, que agrupará CP, potenciais
As carruagens Schindler 19-22 043 (1ª classe, ex- fornecedores e universidades, para promover o
Vinho do Porto) e 21-22 023 (2ª classe, ex-Vinho fabrico de material ferroviário em Portugal, o que
do Porto) e a locomotiva eléctrica 2601, recuperada poderá beneficiar novos projectos de transformação
em Contumil. Foi a primeira vez que uma locomotiva de material existente mas também, eventualmente, a
eléctrica, e por arrasto uma locomotiva 2600, entrou montagem de novas composições que a CP venha a
na nave de Guifões.
adquirir.
Para além das unidades já recuperadas, foram
ainda exibidas outras unidades em recuperação:
Schindler 21-22 010 e 003 (2ª classe)
Sorefame 10-69 502 e 509 (1ª classe)
Sorefame 92-69 018 (furgão)
À oficina de Guifões está agora destinado um
futuro bem mais radioso e à altura da ambição que a
sua concretizou supôs. Em aberto está a possibilidade
de servir para montar os novos veículos que a Metro
do Porto encomendou à chinesa
CRRC e, do lado da ferrovia pesada,
será pedra angular na estratégia de
recuperação operacional da CP e
preparação de novas fórmulas de
operação.
Além de oficina responsável
pela recuperação de material
rebocado, já em curso, vai trabalhar
na implementação do conceito de
push-pull em Portugal, estando
já um furgão Sorefame no interior
da oficina, para transformação em
furgão piloto. Guifões acolherá
ainda o chamado Centro de

As excelentes condições deste parque oficinal,
que não tem rival no nosso país, associado à maior
facilidade de recrutamento face a outras geografias
parecem agora prometer um futuro bem mais decidido
e certo para estas oficinas. O dia 15 de Janeiro de 2020
foi o primeiro desta nova história e, tal como quando
foi concebido em 1985, este parque oficinal volta a
ser o símbolo maior de uma vontade de recuperar os
nossos caminhos de ferro. Veremos se desta vez a
história será, de facto, diferente.

Parque de material do Metro do Porto. A área ajardinada à direita foi entretanto
modificada para parque dos Tram-Train. Maio 2005
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Plano de recuperação

de Comboios foi desvendado
em

D

Guifões

urante a cerimónia de reinauguração das
oficinas de Guifões, o presidente da CP
Nuno Freitas desvendou o plano de recuperação já em curso e que ocupará as oficinas empresa durante o presente ano e já com previsão de
trabalhos ainda mais profundos para os anos que se
seguirão.

Fase 1 – Recuperação rápida de veículos para serviço já em 2020:

Além da confirmação de algumas das intervenções
que foram sendo desvendadas em vários órgãos de
comunicação social e antecipadas pelas movimentações de material circulante que acompanhámos aqui
na Trainspotter, existem também algumas novidades no
que toca a novos projectos ou à definição concretas de
projectos já anunciados anteriormente, como a implementação de comboios push-pull.

l Recuperação de locomotivas 1400 – número ainda
por conhecer;

l Recuperação de treze carruagens Schindler, que
se juntarão às seis já em serviço;
l Recuperação de catorze carruagens Sorefame;
l Recuperação de cinco locomotivas 2600;

l Recuperação de seis UQE 2400;
l Recuperação de duas UQE 3500;
l Revisão de meio de vida das UTE 2240 – bogies.

Uma vista geral do interior das oficinas de Guifões © João Cunha, 2020
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O interior de uma das primeiras carruagens Schindlers a serem renovadas © João Cunha, 2020

Fase 2 – Modernização e reforço de frota:
l Preparação do protótipo de transformação de furgão Sorefame em furgão piloto, para comboios push-pull
– ainda em 2020;
l Preparação da carruagem-protótipo para modernização das carruagens Corail, Sorefame IC e Sorefame
(40 adicionais para o parque IC);
l Preparação do protótipo de renovação das UDD
0450 – para renovação da série a partir de 2021;
l Restauro de sete locomotivas 2600.
Com excepção das reparações das locomotivas 1400
e das UQE dos serviços suburbanos de Lisboa, todas as
restantes intervenções ficarão a cargo da região Norte,
sendo que todas serão efectuadas em Guifões, com excepção das locomotivas 2600, reparadas em Contumil.
Ainda por definir está ainda o calendário para a revisão de meio de vida das UME 3400. O presidente da CP,
nesta ocasião, referiu que Guifões servirá para possibilitar esta intervenção que, por falta de espaço e de meios,
ainda se encontrava sem estar sequer planeada, apesar
da necessidade existir já no curto prazo.
A primeira fase permitirá à CP repor os níveis de serviço em todo o país, orientando as automotoras 592 e
592.2 preferencialmente para assegurar um serviço sem
mácula nas linhas do Oeste, Alentejo e Algarve – em
auxílio das UDD 0450 – aproveitando para isso a alocação preferencial à região Norte das locomotivas e carruagens restauradas. Já a frota eléctrica permitirá cabimentar a necessária indisponibilidade de unidades UTE
22

2240 durante a revisão de meio de vida.
Já a segunda fase vai permitir à CP expandir a sua
oferta e, ao mesmo tempo, melhorar as condições em
que são prestados os serviços à população. A introdução da fórmula push-pull vai permitir um substancial
reforço da oferta inter-regional a Norte do Douro, aproveitando a electrificação integral da linha do Minho e
antecipando a electrificação da linha do Douro até à Régua. O reforço da frota Intercidades, com mais quarenta
carruagens, permitirá à CP expandir estes serviços que,
além de se contarem entre os mais rentáveis da empresa, são ao mesmo tempo o instrumento mais importante
dos caminhos de ferro nacionais para assegurar alguma
coesão territorial. Por fim, é expectável que a nova série
resultado da renovação das UDD 0450 apresente aos
passageiros condições de conforto a par com o material
mais moderno, ao mesmo tempo que se procura a fiabilização de veículos actualmente com muitos problemas
neste campo.
Todo este plano tem cabimentação orçamental definida no Orçamento de Estado para 2020, em aprovação
na Assembleia da República, onde se destacam precisamente cerca de 37 milhões de Euros para este plano.
A estes, somam-se ainda cerca de 9 milhões de Euros
para instalações fixas e equipamentos oficinais, onde se
destaca a recuperação e o reequipamento da oficina de
Guifões.
A Trainspotter publicará ao longo dos próximos meses
algumas reportagens de seguimento destas intervenções, que corporizam um dos mais vastos programas de
revalorização da frota da CP das últimas décadas.

Comboio
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Concluídas Obras na
Linha do Leste
Fotografias : José Luis Torrez Blázquez ©

A

Infraestruturas de Portugal deu por terminadas as obras de modernização do troço
de via Elvas – fronteira durante o mês de
Janeiro, pondo fim a cerca de um ano de obras que
por fim actualizaram as condições de operação da
estação de Elvas e de circulação no troço de ligação
à rede espanhola.
O troço em causa continuava num estado próximo do
original, com carril de barra curta e de apenas 45 kg/
metro, causando fortíssimos constrangimentos à circulação ferroviária, por ali limitada a 40 km/h. A intervenção
revolucionou a estação de Elvas, que conta agora com
três vias aptas a comboios de 750 metros, a que soma
uma implantação revista do terminal de contentores local, e da respectiva via de carga, que autoriza também
um crescimento da operação desta infraestrutura.
Em plena via, todo o canal foi tratado em profundida-

de, tendo sido alargadas trincheiras, substituídas pontes
e desnivelado passagens de nível. A via repousa agora
sobre uma camada de balastro digna de registo, travessas polivalentes (que permitem alteração de bitola por
reposicionamento dos carris) e carril de 60 kg/metro,
tudo compatível com a circulação a velocidades da ordem dos 200 km/h, uma vez instalados os sistemas de
segurança e de sinalização compatíveis com essa realidade. Por agora, o troço ficará limitado a 140 km/h, continuando a ser operado por intermédio de cantonamento
telefónico, aguardando-se a actualização da tabela de
velocidades que autorizará também o drástico corte nos
tempos de viagem entre Elvas e Badajoz (actualmente a
rondar os 25 minutos) para menos de metade.
O troço ficou ainda preparado para a electrificação,
tendo sido já efectuados os maciços para futura implantação dos postes de catenária.
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Com um investimento de 20.4 milhões de euros, e
segundo dados fornecidos pela empresa no seu site,
a intervenção nos 11 quilómetros incidiu pormenorizadamente sobre o seguinte:
Ampliação da Estação Ferroviária de Elvas:
t Ampliação e alteração do layout da Estação de
Elvas, de modo a permitir a manobra de comboios de
mercadorias com 750 metros de comprimento;
t Adaptação do edifício da Estação para instalação
de novas salas técnicas;
t Alteamento das plataformas;
t Adequação dos acessos pedonais de forma a garantir a mobilidade pedonal, principalmente no reforço
e melhoria de acessos para pessoas com mobilidade
condicionada;
Renovação integral da superestrutura de via (carril,
travessas e balastro);
Tratamento da plataforma ferroviária, melhoria da
drenagem, estabilização de taludes e construção de
estruturas de suporte e contenção;
Instalação de infraestruturas para futura implementação de sinalização eletrónica (ETCS e GSM-R) e
telecomando de catenária;
Construção de maciços de catenária para a futura
eletrificação;
Melhoria da segurança na circulação rodoferroviária,
através da construção de desnivelamentos rodoviários e
restabelecimentos, para supressão das quatro (4) passagens de nível existentes ao longo do troço;

24

Substituição dos tabuleiros e reforço dos encontros
e pilares das centenárias pontes ferroviárias, Ponte do
Caiola e Ponte do Caia.
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Subestação de Vila Fria
colocada em Serviço
N

o dia 29 de Janeiro foi colocada ao serviço
a subestação de tracção de Vila Fria, na linha do Minho. Com este acontecimento, o
reforço da alimentação eléctrica do troço já electrificado até Viana do Castelo autoriza o levantamento
das restrições de circulação a locomotivas eléctricas que ainda vigoravam, e que permitiam apenas
de forma excepcional às locomotivas 5600 do serviço de passageiros frequentarem aquela estação minhota com rebocando comboios Intercidades.
A linha do Minho era até aqui alimentada pela subestação de tracção da Travagem, o que justificava as principais limitações ainda impostas à circulação ferroviária
em tracção eléctrica, dada a distância até esta infraestrutura. A subestação de tracção de Vila Fria é alimentada pela nova subestação da REN, ligada à rede de alta
tensão de 150KV e ancorada no sistema de aproveita-

mento hidroeléctrico do Alto Minho e Trás os Montes.
Com o levantamento das restrições, passou a ser possível a operação sem limitações de comboios de mercadorias rebocados por locomotivas eléctricas e logo na 6ª
feira seguinte, 31 de Janeiro, coube à 4701 inaugurar as
prestações da série acima de Nine, tendo sido deslocada para Viana do Castelo para levar algum equipamento
de obras de lá para o Marco de Canaveses, que assim
viu também pela primeira vez uma locomotiva desta série.
A subestação de Vila Fria determina ainda a existência de duas zonas neutras adicionais na rede, sendo a
primeira delas a de Nine e a segunda em Vila Fria, separando assim os dois troços alimentados por distintos
circuitos.
A electrificação da restante linha do Minho, até Valença, é esperada para o segundo semestre deste ano.

© Pedro André 2018
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N

Águeda avança com
Expansão de Museu
Ferroviário

o final do mês de Janeiro, a Câmara Municipal de Águeda confirmou que vai avançar
com o projecto de expansão do museu ferroviário de Macinhata do Vouga, actualmente confinado ao apertado espaço da antiga cocheira local.
Orçada numa primeira fase em cerca de 500 mil Euros, a intervenção verá nascer duas naves similares
ao lado da existente, permitindo a expansão do Museu para um espaço mais desafogado que permita,
desde logo, usufruir com melhores condições da incrível exposição de material circulante que alberga.
Não estando ainda claro que a ligação à rede ferroviária seja reposta – depois de incompreensivelmente
removida nos últimos anos – é, no entanto, certo que a
ambição da Câmara Municipal de Águeda, e do seu presidente Jorge Almeida, não se fica por aqui. Com efeito,
a autarquia não esconde a intenção de alargar este pólo

museológico à estação de Sernada do Vouga, o antigo
epicentro do sistema de via métrica do vale do Vouga
e onde instalações mais vastas abrigam e podem vir a
abrigar uma exposição ainda mais consequente de material circulante e outros artefactos, com especial destaque para a frota de comboios históricos que se desenha
no horizonte.
A excepcional localização, junto às margens do rio
Vouga, e a projecção a que a ideia parece estar destinada, como provou a excepcional mobilização provocada ultimamente pela circulação de comboios a vapor,
destaca este projecto como uma possível alavanca para
valorizar este território a reboque da relevantíssima colecção de material circulante de via estreita que foi salvaguardada no nosso país.
Um tema para acompanhar nas próximas edições da
Trainspotter.

As actuais instalações do pólo museológico de Macinhata poderão vir a ser ampliadas © Ricardo Ferreira
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Com uma Futura Ampliação do Museu de Macinhata do Vouga e
o

Aproveitamento de parte do Espaço Oficional de Sernada do
Vouga, existem Peças que Vão ter nova visibilidade.

Algumas Fotografias do Material Circulante Resguardado em Sernada do Vouga

Carruagem do Minho e Douro de 3ª nas oficinas de Sernada do
Vouga © Ricardo Ferreira, 2009

Napoli de 3ª e furgão nas oficinas de Sernada do Vouga
© Ricardo Ferreira, 2009

Locomotiva CPE-97 e Carruagem Napoli na exposição Automobilia
em Aveiro © Fernando Liberato, 2017

Carruagem 82-29-003-9 na exposição Automobilia em Aveiro
© Fernando Liberato, 2017

Interior da zona de passageiros da carruagem-82-29-003-9 na
exposição Automobilia em Aveiro © Fernando Liberato, 2017

Interior da zona de carga da carruagem-82-29-003-9 na exposição
Automobilia em Aveiro © Fernando Liberato, 2017
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Construção do Troço
Évora/Norte - Freixo
F

oi assinado no dia 21 de Janeiro de 2020 o
auto de consignação da empreitada para a
construção de um novo troço ferroviário
com 20,5 quilómetros de extensão entre Évora Norte
e Freixo. A obra será da responsabilidade do Consórcio COMSA, SA / Fergrupo, SA / Constructora San
Jose, que tem um prazo de execução de 540 dias.

t Criação de nova plataforma de via-férrea, numa
extensão de 20,5 quilómetros

Com um investimento de 46.6 milhões de euros, a plataforma ferroviária a construir junta-se aos outros troços
já em construção que vão permitir ligar Évora até à fronteira espanhola.

t Construção de 6 Obras de Arte Especiais (Pontes
Ferroviárias)

Em toda a sua extensão o novo canal ferroviário ficará
pronto para uma futura duplicação da via. Segundo dados disponiblizados pela IP no seu site oficial os principais trabalhos a efectuar serão os seguintes:

t  Ponte de Machede, com 119 metros de extensão

t A execução de uma estação técnica
t Construção de 13 Obras de Arte Correntes (8 Passagens Superiores; 3 passagens Inferiores e 2 Passagens Agrícolas)

t    Ponte sobre a Ribeira do Freixo, com 284 metros
de extensão
t  Ponte das Bicas, com 220 metros de extensão
t  Ponte da Pardiela, com 358 metros de extensão
t  Ponte da Palheta, com 575 metros de extensão
t  Ponte do Freixo, com 180 metros de extensão

Finalmente a linha de Évora irá ter continuação em direcção a Elvas desde este ponto onde tinham acabado as obras de
requalificação da linha de Évora © Pedro André 2014
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Modernização da Linha
da Beira Alta

N

o passado dia 20 de Janeiro foi publicado
no Diário da República o concurso que tem
como objectivos proceder à modernização
da Linha da Beira Alta entre a Pampilhosa e Santa
Comba Dão e de avançar para a construção da concordância da Pampilhosa.
Este concurso, com uma verba de 80 milhões de euros, terá um prazo de concretização de 810 dias.
Recorrendo mais uma vez à informação disponibilizada pelo site das Infraestruras de Portugal é possível
apresentar aqueles que vão ser os principais trabalhos
a efectuar:
Troço Pampilhosa – Santa Comba Dão
t Intervenção em 34 km de via;

de plataformas, edifícios e acessibilidades;

t Construção de infraestruturas de suporte à componente de sinalização e telecomunicações;
t Adaptação das instalações fixas de tração elétrica
e implementação de RCT+TP;
t Reabilitação/reforço de túneis (10) e pontes (8);
t   Supressão de passagens de nível (Luso e Mortágua) e construção dos respetivos desnivelamentos.
Construção da Concordância da Mealhada
t    Construção de ligação direta eletrificada entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta, a norte da Estação
da Pampilhosa, com 3,2 km;

t Substituição integral da superestrutura de via com
utilização de travessas monobloco polivalentes em betão e carril 60 E1;

t   Construção de Estação Técnica com linha de resguardo com 820 m entre estacas limite para funcionar
como “buffer” de entrada e saída da Linha do Norte;

t Alteração do layout da estação de Mortágua para
cruzamento de comboios de 750 metros de comprimento e otimização das condições de exploração;

t  Construção de Viaduto ferroviário com cerca de 1,2
km;

t Remodelação da estação de Mortágua e apeadeiros, incluindo alteamento, alargamento e prolongamento

t   Construção de infraestruturas de suporte à componente de sinalização e telecomunicações e implementação de RCT+TP.

A estação da Pampilhosa, com a linha do Norte em primeiro plano, e em fundo a ligação à Beira Alta
© Fernando Liberato. Janeiro de 2020
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O objectivo da construção da concordância é evitar que os comboios entre a Linha do Norte (esquerda do depósito
metálico) e a Linha da Beira Alta (para onde se dirige o comboio da Takargo) tenham de manobrar na estação da
Pampilhosa, criando assim uma ligação directa. © Fernando Liberato, Fevereiro de 2017

A estação de Mortágua vai ser uma das estações da Beira Alta onde o investimento irá ser mais significativo.
© Fernando Liberato, Agosto de 2016

31

Comboio Correio

PNI 2030 em reavaliação
O

governo prepara-se para iniciar a discussão sobre o plano nacional de infraestruturas 2030 e, muito em particular, sobre as
opções para a ferrovia, de certa forma confirmando
que o anúncio de tal plano no início de 2019 se revestiu fundamentalmente de plataforma de lançamento eleitoral para o então ministro da tutela.
O Conselho Nacional de Obras Públicas, organismo
criado pelo ministro de então, emitirá brevemente um
parecer sobre os vários projectos que existem em cima
da mesa, mas algumas das opiniões dos seus especialistas foram dadas a conhecer pelo jornal Público. Entre
as opções mais naturais estão a defesa de uma quadruplicação da linha do Norte utilizando novos traçados
– na prática, a recuperação dos projectos de alta velocidade – e a necessidade de antecipar o mais possível
a construção da nova linha de Sines, cuja meta para
entrada ao serviço é apontada para, no máximo, 2025.
Do lado das surpresas aponta-se a urgência na reposição da linha do Douro para ligação a Espanha para
serviço de tráfegos de mercadorias e, sem dúvida mais
surpreendente, o menosprezo pela nova ligação Aveiro – Mangualde, sobretudo depois de já se saber que
a renovação em curso da linha da Beira Alta em nada

alterará os parâmetros fundamentais que continuam a
restringir a competitividade do meio ferroviário no seu
principal corredor internacional.
Há ainda referências à viabilidade económica das
electrificações da linha do Leste entre Abrantes e Elvas
e do troço Beja – Ourique, o que implicaria reabrir os 52
quilómetros da linha Beja – Funcheira. Isto no caso de
serem electrificados os quilómetros entre Casa Branca
e a capital do Baixo Alentejo.
O governo tem-se mantido em silêncio e certo é que
ainda não é publicamente conhecida a posição oficial
do organismo, que em princípio foi criado precisamente
para aconselhar o governo nas opções a tomar. É também ainda incerto sobre se o processo de selecção dos
projectos para o horizonte 2030 se foca na mera avaliação de opções já estudadas, o que seria na prática a
réplica do que foi feito no PETI3+/Ferrovia 2020, ou se
serão admitidas hipóteses ainda não estudadas, de uma
linha mais disruptiva. Para já, deverá seguir-se o início
da discussão nacional sobre o plano ferroviário nacional,
cujo horizonte de execução ultrapassará certamente o
ano 2030.

A nova linha de Sines para acabar de vez com os constrangimentos da linha existente volta às prioridades do governo.
Na fotografia a estação de São Bartolomeu da Serra, o único local de cruzamento em cerca de 40 quilómetros da linha de
Sines. © Pedro André 2014
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ONCF recebe novas
locomotivas da Alstom

A

companhia ferroviária de Marrocos, a ONCF,
começou a receber o novo lote de locomotivas eléctricas encomendadas à Alstom. Ao
todo, trinta novas locomotivas de tipo Prima M4 ajudarão a empresa a renovar o seu parque de locomotivas eléctricas, responsável pela maioria do tráfego
ferroviário naquele país, cuja rede ferroviária está
praticamente toda electrificada a 3.000 volts.

Tal como as 20 locomotivas Prima II fornecidas em
2010, as novas locomotivas têm um desenho similar,
potência idêntica (5.500 kW) e velocidade máxima (160
km/h), estando pré-equipadas para circular em linhas
electrificadas a 25.000 kV (para já, apenas existente na
linha de alta velocidade Tanger – Kenitra). Estão dotadas do sistema de sinalização ETCS também.
As trinta locomotivas vão permitir afastar as séries
1200 e 1250, fabricadas pela Hitachi entre 1977 e 1982,
transformando a frota da ONCF numa frota de locomotivas exclusivamente Alstom. Permanecerão em serviço

as 18 locomotivas 1300 (de 1991), as 9 1350 (de 2000) e
as já citadas 18 locomotivas 1400 (de 2010). Esta alteração surge já depois das mais antigas 1100, também da
Hitachi, terem sido retiradas de serviço após o fim dos
comboios de fosfato da zona de Oued Zem, após terem
sido substituídos por um mineroduto.
Na sequência da introdução dos comboios de alta velocidade no eixo entre Tanger e Kenitra (e daí continuando para Rabat e Casablanca) boa parte da oferta de
passageiros foi alterada e as locomotivas eléctricas são
crescentemente afectas ao transporte de mercadorias,
em recuperação após a perda do seu mais importante
tráfego, o dos fosfatos. As electrificações em curso para
Nador e Oujda, para lá dos projectos existentes para
aumentar a densidade da rede e expandi-la para Sul
de Marrakesh, continuarão a fazer fluorescer o tráfego
ferroviário neste país do Norte de África, de grande tradição ferroviária.

Uma locomotiva Prima II da ONCF com um rápido, na linha entretanto substituída pela nova linha de alta velocidade. 2013
© João Cunha
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Queda de Motor da UTD 592.060
Resumo do Relatório do GPIAAF

N

o início de Dezembro de 2019 o GPIAAF
(Gabinete de Prevenção e Investigação de
Acidente com Aeronaves e Acidentes Ferroviários) publicou o relatório final da investigação
à queda do motor da UTD 592.060 a 31 de janeiro
de 2019. Esta ocorrência teve um ampla difusão na
comunicação social e redes sociais, questionando
a manutenção e segurança das series 592.0 e 592.2.
Às 21:51 desse dia, o IR 869 (Porto Campanhã - Valença) teve uma frenagem automática de emergência
vindo a parar sensivelmente ao PK 92,500 da Linha do
Minho, poucas centenas de metros depois do apeadeiro
de Afife. Após a paragem a tripulação procurou as causas dessa frenagem de emergência e verificaram que o
motor diesel 4 estava caído à via.

Não houve mortos ou feridos, tanto a infraestrutura
como o meio ambiente não foram afetados, resumindo-se os danos apenas aos vários componentes do motor
4. Quanto a custos, a EMEF não forneceu o custo com o
comboio socorro, já a reparação da UTD 592.060 custou
41 517,86€, a imobilização da mesma 26 286,54€ e custos com pessoal da CP 590,93€ totalizando 68 395,33€.
Os atrasos provocados pelo encerramento da via a exploração durante 8 horas cifraram-se em 696 minutos
de penalização divididos em 4 comboios, com um custo
estatístico de 11 572€.

O GPIAAF recolheu os depoimentos da tripulação,
onde esta relatou que até Viana do Castelo não se aperceberam de nenhuma anormalidade. Cerca de 300m antes do apeadeiro de Afife o Revisor, que se encontrava
no veículo intermédio, ouviu um barulho no veículo da
Pelas 22:00 a tripulação pediu socorro pela cauda,
cauda e dirigiu-se ao mesmo para perceber a sua orios passageiros seguiram a pé até ao apeadeiro de Afigem. Ao chegar ao veículo da cauda verificou que este
fe de onde seguiram de táxi até aos seus destinos. Às
oscilava verticalmente o que o levou a pensar que se
2:02, do dia seguinte, o comboio socorro, procedente
tratava de uma avaria na suspensão pneumática (algo
de Contumil, chegou ao local, iniciados os trabalhos de
que segundo o seu depoimento é frequente nas 592.0),
estabilização do motor 4 para retirar a UTD de plena
e pediu aos 5 passageiros que seguiam neste veiculo
via, estes trabalhos terminaram às 5:50, hora em que a
para passarem para o intermédio, de forma a terem mais
UTD 592.060 foi rebocada pelo comboio socorro até à
conforto. Quando o ultimo passageiro passava para o
estação de Viana do Castelo, onde chegou às 6:01 da
veículo intermédio ouviu-se um barulho “parecido com
manhã, mesma hora em que o troço Viana do Castelo estouro enorme” ao mesmo tempo que saltou a tamValença foi aberto à exploração de novo.
pa acesso, a partir do interior, ao motor 4. O revisor ao
ver isto percebeu que não
se trataria de uma simples
avaria da suspensão pneumática e quando se preparava para acionar o sinal
de alarme a iluminação do
veículo apagou-se e deu-se
a frenagem de emergência, após verificar que não
existia foco de incêndio o
Revisor dirigiu-se à cabine
para informar o Maquinista
do sucedido, que até ser
informado pelo Revisor não
tinha conhecimento do que
se tinha passado, pensado
o maquinista, que a frenagem de emergência se devia ao acionamento do sinal
de alarme por algum passageiro para poder sair no
Automotora 592.060 , fotografada anteriormente ao incidente no apeadeiro de Barqueiros,
apeadeiro de Afife.
fotografia de Valério Santos
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No que diz respeito às verificações
incumbidas ao maquinista, o GPIAAF
constata a dificuldade em durante a
verificação exterior do veículo antes
do início de marcha ser difícil observar o veio em causa, e ainda que fosse visível, a avaria em causa estava
oculta e nunca seria possível identifica-la nesta verificação.
O GPIAAF realizou peritagens aos
quatro componentes envolvidos diretamente no acidente, motor 4, seu
volante, veio cardan1 e a caixa VOITH2 . Após desmontagem do motor
verificou-se que o mesmo funcionou
corretamente até ao momento do
acidente. No volante foi verificada a
existência de duas fissuras que originaram a fratura e desprendimento
de três pedaços do mesmo, porém
não foi possível identificar se a fratura ocorreu por fadiga ou se foi instantânea. Na análise à caixa VOITH
foi excluído qualquer mau funcionamento da mesma que pudesse ter
contribuído para o acidente. Quanto
ao veio cardan foram realizados vários ensaios e análises em laboratório
externo.

Diversos componentes do motor diesel observados. Adaptado de Relatório Final de
Investigação de Segurança - Rotura e queda de componentes de UTD 592.0 na Linha do
Minho, em 31-01-2019

No relatório do laboratório pode ler-se “A fratura estudada produziu-se Aspeto geral do volante do motor (ambos os lados) com identificação das fissuras
principais como g1 e g2. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança mediante um mecanismo progressivo
Rotura e queda de componentes de UTD 592.0 na Linha do Minho, em 31-01-2019
de fadiga, causado por esforços de
fissura prévia que não estava soldada, desenvolveu-se
torção. A zona de início deste processo localiza-se ao longo de um troço do veio onde existe uma nova fissura que progrediu até ao exterior do veio,
uma zona de recarga mediante soldadura. Esta recar- através da soldadura e de ambos os lados, em sentidos
ga parece ter sido realizada para reparar uma fissura opostos, numa direção de aproximadamente 45º em reexistente, ainda que a soldadura não tenha alcançado lação ao eixo, com exceção do troço que se encontra
a penetração completa, tendo ficado um troço de fissura com a soldadura transversal de união entre o eixo e a
de aproximadamente 30 mm de extensão, aberta até ao junta cardan. Este tipo de progressão de fissuras é cainterior do veio, e aproximadamente 3 mm de espessura racterístico dos esforços de torção a que se encontra
de parede do veio sem fundir. A partir deste troço de submetido o componente durante a sua vida ao serviço”.

Ilustração do veio cardan telescópico que liga o motor à caixa VOITH.
Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Rotura e queda de componentes de UTD 592.0 na Linha do Minho, em
31-01-2019
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Caixa VOITH, com parte do veio cardan. Adaptado de Relatório Final de
Investigação de Segurança - Rotura e queda de componentes de UTD
592.0 na Linha do Minho, em 31-01-2019

Parte do motor e do veio cardan associado caídos na via. Adaptado
de Relatório Final de Investigação de Segurança - Rotura e queda
de componentes de UTD 592.0 na Linha do Minho, em 31-01-2019

Assim ficou claro que a rotura resultou da progressão
de uma fissura que teve origem numa reparação incorreta do veio mediante soldadura de uma outra fissura
provavelmente formada por uma incorreta soldadura de
um contrapeso num processo de calibragem anterior.
Em termo de plano de manutenção a automotora
cumpriu todos os ciclos de manutenção, sendo os veios
cardan verificados nas intervenções médias IM1, IM2 e
IM3. Nesta verificação são realizadas diversas operações como verificação de ruídos anormais, comprovação das fixações dos eixos articulados, lubrificação de
cruzetas e eixos articulados e verificação por partículas
magnéticas.

Extremo da fratura do lado do veio (à esq.) e detalhe das marcas de fadiga
(à dta.). Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Rotura
e queda de componentes de UTD 592.0 na Linha do Minho, em 31-01-2019

Ciclos de manutenção15 das UTD série 592.0 e 592.2. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Rotura e queda de
componentes de UTD 592.0 na Linha do Minho, em 31-01-2019

Ao tentar saber o historial de vida do veio, o GPIAAF
observou que a Renfe Mantenimiento não assegurava
a rastreabilidade dos veios de transmissão, não sendo
possível saber a sua data de fabrico e fabricante, histórico de utilização, operações de recondicionamento e
36

calibragem, bem como os prestadores de serviços que
as realizaram (a Renfe Mantenimiento recorre a prestadores de serviços externos para fornecer e reparar os
veios cardan). Acontecia ainda que após recondicionamento os veios cardan eram considerados novos, pelo
que apenas se sabe que o veio acidentado foi conside-

Comboio Correio

Datas e locais onde foram efetuadas as intervenções médias à UTD 592.060 Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança
- Rotura e queda de componentes de UTD 592.0 na Linha do Minho, em 31-01-2019

rado como novo, após operações de verificação e calibragem, em 04-07-2017.
Desde a instalação na UTD 592.060, o veio havia sido
sujeito a cinco inspeções por partículas magnéticas, não
tendo nenhuma delas permitido detetar a fissura latente
por esta se encontrar debaixo da chapa de contrapeso.
Para evitar este tipo de falha considerou-se recomendável a realização de ensaios não destrutivos por partículas magnéticas, com as chapas de contrapeso retiradas.

miento a este veio cardan revelou que a rotura se produziu pela soldadura circunferencial entre a flange e o tubo
do veio, sem que tenha sido identificada a causa dessa
rotura. Nas manutenções anteriores que incluíram a inspeção por partículas magnéticas não foram encontradas
quaisquer anomalias.

Assim, a investigação conclui que pouco depois de
passar o apeadeiro do Carreço, durante ou pouco depois de o motor diesel estar em aceleração máxima para
aumentar a velocidade de 100 km/h para 110 km/h, o
O GPIAAF procurou ocorrências idênticas e verificou
veio cardan de transmissão de potência do motor diesel
a existência anterior de duas quebras do veio cardan
à caixa VOITH partiu-se do lado desta última, continuque liga o motor à caixa VOITH, sem que tivesse havido
ando a rodar de forma desequilibrada a parte do veio
desprendimento do motor diesel. Já durante o decurso
agarrada ao motor diesel e caindo a parte quebrada do
veio à via. Esta rotação
desequilibrada provocou
um desequilibro no funcionamento do motor,
o qual, provavelmente
terá provocado a oscilação anormal do veículo
observada pelo Revisor.
Por sua vez, os esforços
Rotura do veio cardan motor – bomba hidrostática. Adaptado de Relatório Final de Investigação de anormais decorrentes do
Segurança - Rotura e queda de componentes de UTD 592.0 na Linha do Minho, em 31-01-2019
movimento desequilibrado do veio provocaram
a rotura do volante do
de investigação, no dia 23-02-2019, ocorreu a quebra
motor e do apoio que prendia o motor à caixa do veíde um veio cardan que liga o motor à bomba de óleo do
culo desse lado, caindo essa extremidade do motor à
sistema hidrostático da UTD 592.214. Este veio, embora
via, causando a rotura das ligações aos auxiliares, o que
mais pequeno que o veio cardan que liga o motor à caixa
provocou a quebra de iluminação e a frenagem máxima
VOITH e sujeita a menores esforços tem constituição e
de emergência por quebra brusca de pressão na condumanutenções semelhantes. O estudo da Renfe Mantenita geral de freio.

Ilustração dos momentos de rotura do veio e sua queda à via. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Rotura e
queda de componentes de UTD 592.0 na Linha do Minho, em 31-01-2019
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Ilustração dos momentos de rotura do suporte e volante do motor e sua queda à via. Adaptado de Relatório Final de Investigação de
Segurança - Rotura e queda de componentes de UTD 592.0 na Linha do Minho, em 31-01-2019

Ilustração da sequência do acidente no espaço percorrido e velocidade do comboio. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Rotura
e queda de componentes de UTD 592.0 na Linha do Minho, em 31-01-2019

Árvore causal do acidente. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Rotura e queda de componentes de UTD 592.0 na
Linha do Minho, em 31-01-2019

Comboio Correio
O GPIAAF não faz nenhumas recomendações de segurança no final deste relatório, visto a Renfe Mantenimiento na sequência da sua própria investigação interna
ter tomado várias medidas, entre as quais:
- Antes de proceder à equilibragem dos veios cardan, devem ser eliminados os contrapesos existentes,
proceder-se à reparação do veio, fazer a verificação por
partículas magnéticas e soldar os novos contrapesos
adequadamente e fora das zonas de risco;
- Nos veios com fissuras na zona de soldadura entre
a cabeça e o tubo, deve de ser mecanizada a totalidade
da soldadura e voltar soldar em toda a circunferência,
fora da zona de soldadura circunferencial não devem ser
realizadas reparações por soldadura de fissuras (neste
caso os veios são descartados);
- Os veios cardan devem ser marcados com as siglas
da empresa fornecedora/reparadora e com um número

de serie único, veios que não tenham estas marcações
não serão válidos para montagem;
- Nos veios já montados serão realizadas uma serie
adicional de verificações, aquando da intervenção IM1
das respetivas automotoras onde estão montados.
_________________________________________
1

Veio cardan - É um meio mecânico tradicional em cadeias
cinemáticas para transmitir movimento entre dois componentes com eixos de rotação não colineares. Para esse fim, é dotado nas extremidades de juntas universais com cruzeta que
permitem a transmissão do binário motor com determinada angularidade, e o seu comprimento pode variar continuamente,
dentro de certos limites, mediante ajuste telescópico ao longo
do seu eixo de rotação
2

Caixa VOITH - É um transmissor/conversor de binário motor através da circulação de um fluido hidráulico entre turbinas,
incorporando igualmente redutoras e inversor de sentido de
rotação, de funcionamento automático, desenvolvido especialmente para a
transmissão da força entre os motores
diesel e os rodados motrizes.

Fonte:
http://www.gisaf.gov.pt/

Parte do veio cardan do motor 4, sensivelmente ao PK 90 da Linha do Minho
Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Rotura e queda de componentes
de UTD 592.0 na Linha do Minho, em 31-01-2019

Cronologia da cadeia de eventos ferroviária.
Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Rotura e queda de componentes de UTD 592.0 na Linha do Minho,
em 31-01-2019
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As

A

obras em curso do

s obras na linha da Beira Baixa vão avançando a um ritmo constante, no entanto
ainda muito longe de estarem concluídas.

De realçar que apenas no passado mês de Janeiro
é que foi publicado o seguinte contrato: Conceção,
Fornecimento e Montagem do sistema de Controlo
automático de Velocidade Nacional ATPN/Convel,
para a Modernização da Linha da Beira Baixa: Covilhã - guarda, concordância da Guarda e Estação da
Guarda
Este contrato foi assinado no dia 10 de Janeiro
pelo valor de 855.805,88 € e com um prazo de execu-

Ferrovia 2020

ção de 350 dias. Ou seja só com um milagre teremos
a reabertura da linha da Beira Baixa em 2020.
No Minho a situação os trabalhos é estranha. Locais onde os mesmo estão bem encaminhados, e
outros onde praticamente não há quase novidades.
Também aqui não será fácil termos comboios eléctricos em toda a extensão da linha do Minho durante
2020.

Linha da Beira Baixa
António Gonçalves

Aqui irá ser criada uma
passagem de nível
automatizada, uma obra que
se prevê complicada tendo em
conta o desnível de terreno
existente.

Mais uma, das várias obras
de arte, neste caso a ponte
de Silveiras 1ª praticamente
concluída em termos de
renovação, faltando os carris e
as travessas.
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Na Ponte Penha da Barroca.
podemos reparar a forma
como estão a ser aplicadas
as placas de betão do
tabuleiro .

41

Comboio Correio

A entrada do túnel do Barracão
já com os postes de catenária,
carris e travessas colocados.

Uma outra visão do túnel, desta
feita do interior que demonstram
as obras efectuadas na
requalificação do mesmo.

Na saída do túnel do Barracão
em direcção à Covilhã as obras
estão praticamente finalizadas.
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Nas duas fotografias do topo da página podemos
observar o estado das obras nas imediações do
quilómetro 204 em finais de Dezembro

Por outro lado ao quilómetro
205 já existiam carris, travessas
e postes de catenária, faltando
ainda o balastramento da via.

Mais uma imagem dos arredores
do quilómetro 205 onde se nota
bem o trabalho efectuado na
consolidação das barreiras.
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Linha do Minho
José Sousa

O José Sousa aproveitando
a viajem a bordo de uma
carruagem Schindler conseguiu
capturar algumas imagens dos
trabalhos que decorrem no
Minho.
Do lado esquerdo temos a
estação técnica de Carvalha.

Ao lado direito temos a estação
de Vila Nova de Cerveira já
com os postes de catenária.
Já com plataformas prontas,
o atravessamento de peões
continua a ser um problema.

Em Gondarém está tudo praticamente
finalizado em termos de catenária. É no
entanto notória a falta de um abrigo para
os passageiros na plataforma.

O apeadeiro da Senhora da Agonia
também está quase pronto. Com
uma nova plataforma, o antigo
abrigo tradicional de passageiros foi
substítuido.
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A antiga estação de Âncora vai continuar a ver passar
os comboios sem paragem e não foram feitas obras de
requalificação da plataforma

Em cima temos a ponte
do Coura, situada junto da
estação de Caminha, ainda
sem a armação para suporte de
catenária.
Do lado esquerdo o apeadeiro
de Âncora, situado em pleno
aglomerado urbano irá ver
desaparecer o atravessamento
ao nível da linha.

Do lado direito uma vista geral
da estação de Caminha com uma
série de material de empreiteiros
parqueado num resguardo.
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Temos ao lado esquerdo a ponte
sobre o rio Âncora, alvo de
reabilitação recente. Já existem
alguns postes de catenária nas
imediações.

Junto ao antigo apeadeiro de
Gelfa o destaque dos trabalhos
prende-se com o reforço
da barreira existente nesta
trincheira para evitar a queda de
detritos na via. Aqui ainda não
há qualquer poste de catenária
nas proximidades.

No apeadeiro de Afife também
não existe qualquer sinal da
electrificação, sendo dos locais
onde os trabalhos estão mais
atrasados.

46

Comboio Correio

Em Moledo do Minho, apeadeiro
bastante conhecido por permitir
um rápido acesso às praias da
zona, já estão colocados os
postes de catenária, embora
faltem ainda os braços de
armação para suporte da
mesma.

Do lado esquerdo temos a futura
estação técnica do Carreço,
situada a norte do apeadeiro.
Apenas uma das linhas tem por
agora os postes de catenária.

Agulha de acesso à futura
estação técnica do Carreço. Por
agora os comboios seguem pela
linha "nova" enquanto decorrem
trabalhos na linha original.
Também aqui os trabalhos estão
ligeiramente atrasados.
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Em Carreço também não
há por enquanto sinais da
electrificação, e a única
modificação mais visível foi
no alteamento de parte da
plataforma.

No apeadeiro da Areosa, às
portas da cidade de Viana do
Castelo, os trabalhos também
estão bastante atrasados.

Finalmente temos a estação de
Viana do Castelo onde termina a
electrificação. Na imagem para
além de material de empreiteiros
podemos ver uma automotora
eléctrica da série 2240.
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Parar
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BREVES

O

transporte de carvão entre o Porto de Sines e a Central do Pego
voltou a parar no mês de Janeiro. Com o encerramento das centras
a carvão a ser um dos objectivos do governo actual, este tráfego poderá
ter os dias contados num futuro próximo. Pelo menos até Março de 2020
não é previsível que o comboio do “carvão” volte a circular. Ficamos com
uma fotografia do Ricardo Quinas de uma das últimas circulações que o
ocorreu no dia 12 de Janeiro de 2020 à passagem pela estação de Coruche
em direcção da Central do Pego.

Contentores

via

Ponte 25 de Abril

N

o dia 21 de Janeiro ocorreu um acidente numa passagem de nível
entre um comboio de mercadorias da Medway e um ligeiro de
passageiros, perto de Marinhais. Isto levou a que a linha de Vendas
Novas tivesse ficado interdita à circulação durante umas horas. De
modo a minimizar o tráfego de mercadorias foi decidido fazer uma
circulação especial entre o Pinheiro e a Bobadela com passagem pela
Ponte 25 de Abril.
Na fotografia do Álvaro Guerra podemos ver o comboio especial 96212
a passar perto do Pinhal Novo. Não sendo inédita esta passagem pela
ponte 25 de Abril de comboios contentores durante o período noturno,
fica o registo da circulação num local não muito habitual.
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Takargo
Oeste

voltou a usar parte sul da

Linha

do

E

nquanto decorriam as obras de reabilitação da Ponte
do Marujal durante os primeiros dias de Janeiro, o
ramal de Alfarelos continuou encerrado à circulação.
De modo a minimizar os problemas de abastecimento
de madeira às celuloses do Louriçal a Takargo efectuou
um comboio especial entre a Pampilhosa e o Louriçal via
Lisboa.
Fotografia de José Sousa na estação da Malveira no dia
06 de Janeiro de 2020

Ecopista na Linha do Tua Avança
O

Município de Macedo de Cavaleiros
abriu um concurso público destinado
à construção de ciclovia ao longo da
plataforma da Linha do Tua dentro dos
limites do concelho.
O valor do preço base do procedimento é de
cerca de 575 000 € . A linha do Tua, onde se
incluem estes quilómetros a transformar em
ciclovia, foi encerrado no início dos anos 90
do século passado.
No concelho de Macedo de Cavaleiros
ainda existiam em 2016 locais com os
carris da antiga linha do Tua como é visível
nesta fotografia de Pedro André junto ao
quilómetro 80.
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Linha do Minho, trabalhos na Electrificação
Nine -Viana do Castelo ...

F

oi publicado no portal “Base” no dia 24 de Janeiro
um contrato em termos de ajuste directo com vista
à conclusão de diversos trabalhos relacionados com a
electrificação da linha do Minho entre Nine e Viana do
Castelo, troço onde ainda se circula habitualmente com
comboios a diesel.

Este contrato assinado entre a Infraestruturas de Portugal e as
empresas Somafel e Mota Engil Engenharia e Construção tem um
valor de 678.234,90 €, contando com um prazo de conclusão de 25
dias.
Fotografia de José Sousa na estação de Barroselas no dia 30 de
Janeiro de 2020

... e Investimento na Zona de Águas Santas
N

o passado dia 28 de Janeiro foi
publicado o concurso para adjudicação
da empreitada relativa à renovação da a via
descendente da Linha do Minho entre os
quilómetros 5,050 e 7,750.
Com um valor de 950 000 euros a obra irá
incidir na substituição integral de travessas,
carril e balastro. O prazo da execução da
obra será de 150 dias.
Fotografia de José Sousa no dia 30 de Janeiro
de 2020 junto aos apeadeiros de Águas
Santas e Palmilheira, um dos locais onde
a via descendente irá ser completamente
requalificada.
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Metro de Lisboa Avança para a Linha Circular...

O

concurso para a empreitada do Metropolitano de
Lisboa para a construção da famosa linha circular,
recebeu propostas de quatro concorrentes. Para a ligação
entre as estações do Rato e Santos, as propostas recebidas
foram das empresas : Mota-Engil/ Spie Batignolles, Casais/
Acciona, Teixeira Duarte/Alves Ribeiro/HCI/Tecnovia e
Zagope.
Segundo dados disponibilizados pela empresa do metro a proposta
com o valor mais baixo foi apresentada pelo consórcio Casais/
Acciona com o valor de 47,69 milhões de euros. As outras empresas
apresentaram os seguintes valores: Zagope com 48,624 milhões de
euros, Mota-Engil/ Spie Batignolles com 49,631 milhões e aTeixeira
Duarte com 77 milhões de euros.

Quanto à ligação entre Santos e Cais do Sodré os
valores apresentados pelas empresas Mota Engil / Spie
Batignolles (87,5 milhões de euros) e Teixeira Duarte /
Alves Ribeiro/HCI/Tecnovia (110 milhões de euros)
ficaram acima do preço base definido no concurso.
Deste modo as duas empresas ficam automáticamente
excluídas.
Fotografia de Nuno Miguel do interior de uma da
composições.

... e Investe 114 milhões Euros em Material
Circulante e Sinalização.

O

Metro de Lisboa prevê um
investimento de cerca de 114
milhões de euros. Este montante será
dividido pela aquisição de material
circulante e pela requalificação do
sistema de sinalização
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Em relação ao material circulante está previsto a compra de 14 novas unidades
triplas ao Agrupamento Stadler Rail Valencia, S.A.U./ Siemens Mobility
Unipessoal, Lda. O mesmo consórcio suíço-alemão fica também responsável pela
modernização da sinalização O prazo global do contrato é de 77 meses após
aprovação do Tribunal de Contas”, refere a empresa em comunicado de imprensa.
Fotografia de António Pombo na estação de Saldanha em 2011.
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Medway constrói unidade para Reparação de
Material Circulante

C

om um investimento estimado de cerca de
25 milhões de euros, a Medway preparase para construir uma oficina de reparação e
manutenção no Entroncamento. O projecto
da Medway Maintenance & Repair tem como
objectivo construir uma área oficinal com
cerca de 50 mil metros quadrados (m2), e
que irá permitir criar cerca de 100 novos
postos de trabalho. Estas instalações vão
ficar situadas na zona do terminal original da
MSC no Entroncamento, construído em 2009.
Com a aquisição do terminal da TVT, também
no Entroncamento, a Medway transferiu
para esse mesmo local parte da operação
ferroviária.

Segundo Carlos Vasconcelos a Medway adquiriu um terreno com 200 mil m2
o que permite que no futuro a empresa possa expandir as instalações. Esta
opção da empresa ferroviária é reduzir a imobilização da nossa frota aos 5%,
que é o padrão europeu” segundo palavras do responsável.
Fotografia de José Sousa, Maio de 2010

Terminal do Lousado por Construir

A

nunciado
como
um
investimento
fundamental para o desenvolvimento
do transporte ferroviário em Portugal, esta
infraestrutura a ser construída na zona do
Lousado era para entrar em funcionamento
no primeiro trimeste de 2020, mas ainda não
saiu do papel. Segundo informações dadas
por Carlos Vasconcelos ao site Transportes
e Negócios, a Medway espera pela conclusão
do Estudo de Impacto Ambiental.

Com um valor de investimento que poderá atingir os 35
milhões de euros, o novo terminal irá contar com 200 000
metros quadrados, seis linhas de comboios de 750 metros
e uma capacidade de parqueamento correspondente a
10 000 contentores. O objectivo é construir esse terminal
no local do actual Ramal Lousoareias, fotografado pelo
José Sousa no dia 30 de Janeiro de 2020.
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Metro do Porto compra 18 Novas
Composições

N

o passado dia 21 de Janeiro foi
assinado o contrato para a aquisição
das novas 18 composições para o Metro
do Porto por 49,6 milhões de euros à
empresa chinesa CRC Tangsthan. Estas
novas composições contam com uma
capacidade de 252 lugares, sendo que
64 deles são sentados. A entrega das
composições irá decorrer entre 2021 e
2023.

Esta compra irá permitir reforçar a oferta da Metro do Porto,
tendo em vista a expansão da rede que irá contar com a nova
linha Rosa, no Porto, entre S. Bento e a Casa da Música, e o
prolongamento da linha Amarela, entre Santo Ovídio e Vila d’Este.
Neste momento a frota do metro é composta 102 veículos. São 72
unidades do tipo Eurotram e 30 do tipo Tram-train.
Fotografia de Pedro André, Setembro de 2018.

Electrificação da Linha do Douro entre Marco e
Régua
F

oi assinado no dia 17 de Janeiro um contrato entre a
Insfraestruturas de Portugal e a IP Engenharia com vista
ao estudo do troço da linha do Douro entre o Marco e a Régua
tendo em vista a eletrificação e adequação das estruturas,
Edifícios Técnicos e alteamento de cais de passageiros.

Com um valor de 605 000 euros, o ajuste directo prevê um prazo de conclusão
de 270 dias. Depois da electrificação que decorreu entre as estações de
Caíde e do Marco, começam agora a dar-se os primeiros passos no plano de
electrificação da linha do Douro até à estação da Régua.
A estação de Ermida, na fotografia do Valério Santos em Dezembro de 2018
é uma das que irá ser abrangida pelo estudo.
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Reabilitação do Viaduto da Ferradosa

V

ão decorrer trabalhos com vista à
reabilitação estrutural do viaduto
da Ferradosa, na Linha do Douro. A
empreitada lançada pela Infraestruturas
de Portugal tem um valor de 650.430,96
euros, sendo que os trabalhos estão
previstos estarem finalizados até final do
mês de Março. A empresa responsável
pela empreitada é a Dstrainrail.

Por outro lado a empresa estatal responsável pela rede
ferroviária nacional contratou à Estrutovia - Consultores
de Engenharia, Ldª., serviços de Inspeção subaquática à
Ponte da Ferradosa pelo valor de 18.980,00 €
Fotografia de Valério Santos, Março de 2019

Limpeza e Desmatação da Rede Ferroviária
A

infraesturas de Portugal abriu concurso
público relacionado com a aquisição de
serviços para a realização da atividade de
controlo de vegetação (dos 2 metros aos 10
metros) e desmatação no edificado da Rede
Ferroviária Nacional, a executar durante 36 meses
com o valor do preço base do procedimento a ser
de 44 404 189.50 euros.

Foi ainda aberto um outro concurso, desta vez referente
à aquisição de serviços de deservagem química na Rede
Ferroviária Nacional. Este concurso apresenta uma valor
base do procedimento de 3 902 981.38 euros e um prazo
de 5 anos.
Fotografia de Fernando Liberato do comboio da
deservagem na estação de Leiria em 2018.
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Vizinha Espanha - PTG Tours
Fotografias : José Luis Torrez Blázquez ©

E

m Espanha realizou-se mais um evento sob a égide do PTG Tours que levou os participantes a viajar num
trajecto com partida e chegada a  Madrid que passou por Huelva e por Zafra.

Saindo da estação de
Monfrague, o comboio
especial PTG continua a
sua viajem a caminho de
Zafra
25-01-2020

Especial PTG Madrid Zafra rebocado pelas
locomotivas 2150 e 2148
da ALSA na passagem
pela Aldea del Cano perto
de Cáceres
25-01-2020
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Depois da inversão da
posição das locomotivas
na estação de Mérida, a
composição está pronta
para partir para Zafra,
ponto final da primeira
etapa .
25-01-2020

Na segunda-feira
efectuou-se a viagem de
regresso a Madrid. Nesta
imagem podemos ver a
composição entre Zafra e
Villaverde Bajo.
27-01-2020

Placa identificativa da viagem efectuada pelo grupo PTG Tours
entre os dias 25 e 27 de janeiro de 2020
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[Crónicas de] Um fogueiro
de locomotivas no séc. XXI
Texto e Fotografias : Vasco Duarte ©

F

aço parte de uma geração que não presenciou a locomotiva a vapor em serviço regular. Na minha
perspetiva não era mais do que um monumento remetendo à pré-história do caminho-de-ferro. Até
que um dia, já em vida adulta e noutro país, tive a oportunidade de redescobrir essa locomotiva não como um objeto frio e inerte - mas como um organismo vivo, mágico e com personalidade própria. Com
esta série de textos pretendo partilhar a minha experiência como fogueiro na Noruega e na Áustria.

A herança norueguesa
No início dos anos cinquenta, o parque de locomotivas a vapor norueguês atingiu a sua maior expressividade
desde a abertura do primeiro troço de via férrea entre Oslo e Eidsvoll, em 1854. Durante a celebração desse
centenário, a administração dos caminhos-de-ferro noruegueses (NSB), lançou o slogan “Fora com o vapor”: um
plano de modernização visando o parqueamento definitivo do velho cavalo de ferro. O plano consistia na eletrificação
progressiva da malha ferroviária principal e o encerramento de ramais periféricos. Fora talvez um programa ambicioso
por parte da NSB, e a velha máquina sobreviveria mais alguns anos. Mas enfim, em Agosto de 1971, o vapor deu o
seu último suspiro, quando a locomotiva N.º 376 se deslocou pelos próprios meios desde Namsos até à capital, para
aí ser embarcada para o Reino Unido1. O abate da tração a vapor e o encerramento de linhas e ramais secundários
gerou um movimento por parte de jovens entusiastas para salvaguardar locomotivas a vapor e carruagens de
58

Cais de Embarque
madeira teca, para além do espólio já
existente no museu nacional ferroviário em
Hamar2. Surgem assim na década de 60
as primeiras associações com o objetivo
de preservar material de via estreita3,
e mais tarde um clube4 centrado na
preservação de material de via larga. Os
movimentos ganharam ímpeto e o apoio
das populações locais, concordando a
NSB por fim em disponibilizar parte da sua
infraestrutura desativada para os novos
“clubes de hobby ferroviário”. O material
circulante - as locomotivas em específico seriam transferidos para a tutela do museu
nacional ferroviário e depositadas nas
recém-criadas linhas-museu, sendo a sua
manutenção da exclusiva responsabilidade
dos entusiastas. Aos movimentos de
preservação
aderiram
também
os
ferroviários sendo o seu conhecimento
determinante para aconselhar estes jovens
idealistas na manutenção e operação do
material em regime turístico-museológico.

A linha-museu de Urskog-Hølandsbanen
Cinquenta anos depois existe uma herança e um espólio considerável geridos essencialmente por voluntários.
A 40km a leste de Oslo, encontramos a Urskog-Holandsbanen (UHB), uma das cinco linhas-museu com tração a
vapor. Esta linha foi construída entre 1896 e 1903, em bitola estreita de 750mm e com 57km de extensão. Servia
principalmente para o transporte de madeira e produtos agrícolas. Em 1945 a UHB foi nacionalizada e incorporada
nos caminhos de ferro do estado. O
novo proprietário (NSB) chegou a
adquirir em 1950 uma nova locomotiva
a vapor, mas essa aquisição não pôde
salvar a linha. As estradas da região
foram ampliadas e o parque automóvel
pesado mais rápido e potente ditou a
sentença desta linha. A locomotiva a
vapor apitou pela última vez em junho
de 1961. Nesse mesmo ano iniciaramse os primeiros trabalhos para preservar
a história desta linha. O troço de 3,6km
Sorumsand-Fossum foi preservado, e
desde 1966 que os comboios trazem a
alegria a miúdos e graúdos entre junho
e dezembro.
Embora as estatísticas de visitação
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na UHB tenham apresentado um resultado positivo nos últimos anos, não é tarefa fácil gerir uma linha-museu.
Como a maioria dos museus ferroviários na Noruega depende de voluntários, essa equação nem sempre é fácil de
resolver. Isto exige não só um comprometimento por parte dos voluntários para com o museu, mas também uma
estratégia de recrutamento para assegurar determinadas funções a médio e longo prazo. Além disso, estas funções
requerem muito tempo de formação. Por exemplo, o percurso desde limpador de locomotivas até maquinista demora
anos, porque a frequência de abertura do museu5 não permite adquirir a experiência necessária para progredir
rapidamente neste tipo de carreira. Para termos uma ideia, abaixo se descreve o percurso normal de fogueiro na
UHB, incluindo as principais tarefas que este tem de atender na preparação e na condução das locomotivas a vapor.  

O voluntário das máquinas a vapor
Iniciar um voluntariado no material
de tração a vapor exige uma pessoa
no mínimo interessada e com vontade
de aprender sobre o funcionamento
específico destas locomotivas. O
aspirante começa a carreira como
limpador, ficando a conhecer os
componentes da locomotiva, como
por exemplo a localização dos pontos
de lubrificação, as diferenças entre
mecanismos e locomotivas, entre outras6.
Um limpador interessado procurará
respostas e conselhos de fogueiros e
maquinistas a fim de melhorar o seu
conhecimento sobre estas máquinas.
Eventualmente frequentará um curso
teórico sobre o cuidado no manuseio e
conservação da caldeira e, com exame
satisfatório, poderá avançar para
fogueiro-aspirante após uma avaliação
psicotécnica positiva7. Como fogueiroaspirante, poderá eventualmente acender
a locomotiva sozinho. O preparo da
locomotiva acontece geralmente no dia
anterior8; com um fogo leve a lenha até à
pressão de 1kg/cm29. A locomotiva ficará
“quente” até à manhã seguinte, o que
permitirá trazê-la à pressão de trabalho
mais rapidamente, evitando assim
tensões bruscas nas chapas da caldeira.
Esta prática também permite detetar potenciais falhas ou fugas e corrigi-las em tempo útil. Com a locomotiva
“quente” são necessárias em média três horas para atingir a pressão de trabalho. É também nesta fase em
que o aspirante se familiariza com os regulamentos e sinalização em vigor, podendo tripular a locomotiva sob
supervisão de um fogueiro-instrutor. Este último lhe ensinará as melhores técnicas de carregamento do fogo
para garantir o melhor rendimento da locomotiva. Com a experiência fará a locomotiva trabalhar numa marcha
regular e com o mínimo de oscilação possível na pressão da caldeira. Será todo tempo vigilante e atento
ao nível de água na caldeira, usando o injetor corretamente e sempre que necessário. Procurará também
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proteger a caldeira da locomotiva de variações
térmicas desnecessárias, como por exemplo,
evitando a abertura prolongada da porta da fornalha
e assim proteger as suas chapas das contrações
bruscas causadas pela entrada de ar frio. Ao fogueiroaspirante cabem igualmente outras responsabilidades
para a marcha prosseguir em segurança10. Atingido
o número prescrito de horas necessárias, o
aspirante poderá candidatar-se a exame. Porém,
é a aptidão pessoal e dedicação de cada aspirante
que determinará se está pronto para ser avaliado. O
exame ocorre numa vertente oral, durante o preparo
da locomotiva onde um inspetor ou o responsável
pelo material de tração verifica os conhecimentos
do aspirante. Durante a
condução ser-lhe-á avaliada
a prestação como fogueiro,
bem como o conhecimento
dos
procedimentos
regulamentares. Em caso
de aprovação, o aspirante
passa automaticamente a
fogueiro no mesmo dia. À
chegada na estação final,
este conduz a locomotiva
até ao depósito. No dique
de cinzas, e coadjuvado
pelo maquinista, limpa a
grelha, o cinzeiro e a caixa
de fumo. A locomotiva
é
então
parqueada
depois de abastecidos os
combustíveis. Por fim, o
maquinista e o fogueiro
conferem
o
estado
da
máquina,
anotam
em diário de bordo os
quilómetros
percorridos
e eventuais falhas para
atenção da oficina. Ambos
são responsáveis pela
locomotiva. O fogueiro
repetirá estes rituais e
melhorará a sua técnica,
até ao dia em que resolver
assumir a responsabilidade
de maquinista. Um bom
fogueiro procura manter-se
no ativo tanto no seu habitat

natural (o seu museu) como fora deste, participando
também na manutenção das locomotivas durante
os meses de inverno. Se o voluntariado nestas
máquinas apela a um hobby nostálgico, o mesmo não
se pode dizer do trabalho profissional. Embora este
seja excêntrico nos dias de hoje, também aqui são
necessárias pessoas com um certo “amor à camisola”:
o trabalho é em regra duro e sujo por longas horas.
Trabalhar com máquinas a vapor no dia-a-dia é
portanto algo atípico neste século…
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O profissional das máquinas a vapor
Durante três meses, no final do verão de 2019,
tive a oportunidade de ser fogueiro profissional na
Achenseebahn: uma linha de cremalheira com bitola
métrica entre a estação de Jenbach e o lago Achensee.
Devido a baixas-médicas entre os efetivos do material
de tração, várias circulações foram suprimidas entre
junho e julho. Por isso, a Achenseebahn viu-se obrigada
a contratar maquinistas e fogueiros para atender à
demanda na época alta. Este pedido de ajuda chegou
também às linhas-museu na Noruega, e fiquei assim
ciente desta exótica oferta de trabalho. Nessa altura,
encontrava-me ausente do meu “habitat natural” (UHB),
prestando serviço na linha-museu de Setesdalsbanen,
no sul da Noruega. Respondi ao pedido a sangue-quente
e levado pelo espírito aventureiro, não pensei mais no
assunto. Dias depois, recebi um e-mail simpático onde
fiquei a saber sobre os detalhes da proposta, bem como
as condições de trabalho, remuneração, seguro, entre
outras. Seria um mês interessante e faltava apenas
enviar as minhas credenciais de fogueiro - mas seria
isto uma boa ideia?!  

A Linha de Achenseebahn
Esta linha tem uma extensão de 7,78km. Entre Jenbach e Eben (3,63km) o troço eleva-se 440m por cremalheira,
a partir da qual desce suavemente até ao seu término em Seespitz. Inaugurada em 1889, é a linha de cremalheira
mais antiga da Europa com tração a vapor. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial que esta ferrovia serve
essencialmente o turismo da região. Continua presentemente a operar entre abril e outubro, com dois comboios e
doze circulações por dia em época alta,
e uma média de 100.000 passageiros
anuais. As quatro locomotivas-tênder,
de dois eixos conjugados, foram
construídas na fábrica vienense de
Floridsdorf entre 1888-1889. O desenho
técnico do tipo bzt-n2 é da casa
Esslingen (Alemanha), que entretanto
havia comprado os direitos para o
uso do sistema  Riggenbach, típico de
máquinas de cremalheira. O material
circulante de passageiros divide-se
entre vagões semi-abertos construídos
em 1889 pela fábrica Weitzer, em
Graz, e vagões fechados da mesma
origem construídos entre 1903-1907.
Cada composição é formada por uma
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locomotiva, um vagão semi-aberto, um
vagão fechado, sendo tripulada por 4
pessoas: maquinista, fogueiro, revisor e
guarda-freios. Desde 1889 que a linha
funciona exclusivamente com tracção
a vapor, e para bom entendedor meia
palavra basta.
Dei comigo na estação ferroviária
de Jenbach no dia 1 de agosto, com
uma mochila às costas contendo
pouco mais do que o passaporte,
roupas de trabalho, botas e boné de
fogueiro. Jenbach é por sinal a única
estação na Áustria onde três bitolas
diferentes se encontram: a via standard
dos
caminhos-de-ferro
austríacos
(OBB) que liga Viena a Innsbruck
dá acesso não só à linha métrica da
Achenseebahn, como também à de
Zillertalbahn, que liga esta estação às
estâncias de inverno de Mayrhofen
a 32km de distância, em bitola de
760mm. Curiosamente, também nesta
linha circula um comboio a vapor de quarta-feira a domingo na época alta.
Lenta mas decididamente, caminhei o pequeno trajeto entre a estação e o depósito de locomotivas da
Achenseebahn, pensando nas semanas que tinha pela frente. Mal sabia eu que ficaria nesta pequena vila durante
três meses, convivendo diariamente com as locomotivas a vapor. Apresentei-me ao responsável do depósito que
me recebeu e me colocou na escala de serviço do dia seguinte. Após esclarecer algumas dúvidas, pedi direções
e fui a caminho do centro da vila à procura do alojamento que me fora reservado de antemão. O dia já ia longo e
eu precisava de recuperar as energias para a estreia no dia seguinte. Debaixo do braço levava o regulamento de
exploração que iria estudar até que o sono vencesse a fadiga.
De manhã cedo, encontrava-me no depósito de máquinas diante da locomotiva N.º 4, pronto para receber
instruções sobre o serviço. Seria particularmente interessante o freio Riggenbach11 nas fortes pendentes em
cremalheira. A praxe no preparo da locomotiva já me era familiar, restando apenas conhecer os pontos de lubrificação
da locomotiva. Em condições normais de serviço, o preparo das locomotivas nesta ferrovia acontece na seguinte
ordem:

07:00 Limpeza da caixa de fumo e da fornalha
Começando pela caixa de fumo, na frente da locomotiva, abre-se a porta desta e retira-se primeiro o guardafaúlhas. Procede-se então à limpeza dos 169 tubos de fumo por meio de um escovilhão fixado na ponta de uma vareta
comprida; O escovilhão deve percorrer toda a área longitudinal do tubo, entre a caixa de fumo e a chapa tubular. No
caso de acumulação de cinzas, poderá ser empregue uma vareta de ponta de parafuso que facilmente desobstruirá
o tubo. Após esta limpeza, que dura em torno de vinte minutos, fecha-se novamente a porta. O fogueiro ocuparse-á agora da limpeza da fornalha. Esta faz parte da caixa de fogo da locomotiva, que se compõe ordinariamente
de três chapas, das quais uma forma as  paredes laterais e o teto, uma outra constitui a chapa da porta, e a outra
a chapa-tubular. Verifica-se então a condição do bujão-fusível12 (localizado no teto da fornalha) e também das
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escoras laterais13 das chapas. Com uma pequena pá
empurram-se para a frente da grelha as cinzas que
estão por baixo da boca da fornalha e junto das paredes
desta. Com a pá de limpar a fornalha retira-se pela
boca da fornalha as escórias acumuladas, atirando-as
fora, para um carrinho-de-mão. As grelhas devem estar
completamente limpas. É necessário verificar se estas
estão completas e se algumas delas estão deterioradas
pela ação do fogo. Depois é preciso ter em atenção
que o regulador esteja fechado, a distribuição em ponto
morto, as torneiras de purga dos cilindros abertas e o
freio devidamente apertado.
Só lá vão quarenta minutos e o suor escorre a
cântaros pela cara do fogueiro. As mãos queixam-se
de dormência e os braços sentem-se injustiçados pelos
movimentos forçados. Inevitavelmente, a fuligem que
antes repousava tranquilamente nas entranhas da
máquina, encontra uma nova hospedagem no mortal
que as perturbou. Mas está para breve a melhor parte
do dia. Uma pequena pausa - quase religiosa - que
nunca é indiferente ao fogueiro.

07:40 Acendimento da locomotiva
Antes de acender o fogo na locomotiva é necessário assegurar-se de que a caldeira está convenientemente
cheia de água. Verificam-se os tubos de nível e procede-se à sangria destes, antes da consulta das torneiras de
prova. Para uma leitura correta também tem de se descomprimir a caldeira através da abertura do pulsómetro. O
nível deverá mostrar pelo menos um quarto do máximo admitido. O acendimento faz-se colocando uma porção de
lenha sobre a grelha. É feita a ignição de um desperdício embebido em óleo, pondo-o sobre a lenha, mas convém
não esquecer de abrir a porta do cinzeiro para admissão do ar - o comburente elementar.
Acontece algo de místico quando se acende a locomotiva. Inicialmente o silêncio de vinte toneladas de aço
e água, que faz a locomotiva parecer realmente um objeto inerte e frio. Mas quando a primeira chama começa a
crepitar dentro da fornalha, é como se um gigante acordasse lentamente de um sono pesado. Os metais expandemse sob a ação do calor e ouve-se o estalejar característico. Então, este objeto frio e inerte torna-se gradualmente
numa locomotiva fervente e sibilante. O fogueiro é privilegiado por a trazer de volta à vida, havendo uma certa
afinidade entre homem e máquina.

07:50 Lubrificação dos mecanismos
Antes de acender o fogo na locomotiva é necessário assegurar-se de Garantida a sustentabilidade do fogo,
alimentando-o pouco a pouco com lenha, o fogueiro inicia o trabalho de lubrificação. Os pontos de lubrificação
do mecanismo Allan-Trick14 encontram-se debaixo da caldeira, entre as longarinas do fixe. Este trabalho requer
um certo malabarismo para alcançar esses pontos com o cano da bilha de óleo. De especial importância entre os
componentes deste mecanismo são os colares dos excêntricos, que devem estar completamente cheios de óleo.
08:10  Antes de proceder à lubrificação do mecanismo oposto, verifica-se a condição do fogo. O resfolegar do
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vapor é visível pelo cano da descarga do pulsómetro assim que a temperatura da água na caldeira atingir 100ºC.
Isso avisa o fogueiro de que poderá fechar a válvula do mesmo e continuar o seu trabalho.
08:30 Com uma escova e óleo diesel,
limpam-se o fixe, as caixas dos eixos e as suas
suspensões, as bielas motoras e conjugadas,
os tubos de cobre e também o lubrificador de
bomba15.   Este trabalho permite detetar fugas
nas tubagens, possíveis brechas nas molas da
suspensão, bem como verificar o estado geral
da locomotiva.
08:40 De seguida lubrificam-se as caixas
dos eixos e as bielas conjugadas com grease
sob pressão; com óleo 150 enchem-se os
copos das bielas motoras; e por fim com óleo
de cilindro atesta-se a prensa mecânica de
lubrificação.
08:50 Finalmente, lustram-se os tênderes, as
placas e os números. Entretanto, o manómetro
da caldeira deverá indicar uma pressão em
torno de 5kg/cm2. Cerca de 5-6 pás de carvão
servem para cobrir os espaços vazios da grelha
e de seguida fecha-se a porta do cinzeiro. Está
agora tudo pronto para uma pausa de pequenoalmoço.
Antes de iniciar a marcha
09:20 Voltando à locomotiva, abrem-se as
válvulas de alimentação dos injetores e colocase novamente o guarda-faúlhas dentro da
caixa de fumo. A porta desta deverá estar bem
apertada para assim garantir o vácuo e uma
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boa tiragem durante a marcha. Por fim, inspecionam-se
as bielas16, a suspensão e ensaiam-se os dois injetores
numa pressão rondando os 8-10kg/cm217.
09:30 Antes de a locomotiva se mover, deve-se
esgotar água acumulada nos cilindros e divisores18. Para
isso acontecer, basta purgar os cilindros através de uma
haste manobrada pelo fogueiro no pavilhão da máquina.
Com o freio apertado, abre-se o regulador, movendo o
parafuso de mudança de marcha alternadamente para
os seus extremos. A máquina estará pronta para se
locomover em segurança logo que o vapor sair sibilante
através dos purgadores. Após um curto apito de aviso,
o maquinista (ou fogueiro) conduz a locomotiva para o
charriot19, sendo este último manobrado para a linha de
abastecimento no exterior do depósito.
09:40 Com a locomotiva já estacionada no dique de
cinzas, limpa-se o cinzeiro com um rôdo, não esquecendo
de acionar previamente o sistema de rega do cinzeiro.
Após esta limpeza, a locomotiva segue para a toma de
água. Através do pulsómetro da locomotiva, a bomba
da toma de água entra em funcionamento. Durante
esta operação, enche-se a caldeira de água, através
do injetor, e por fim completa-se o aprovisionamento

de combustível no carvoeiro20. A manutenção do fogo
deve ser feita antes de sair do depósito para evitar o
fumo negro na estação. O combustível deverá estar
disposto uniformemente na grelha e com uma chama
clara e brilhante. O fogueiro desenvolve um trabalho
para produzir o fogo criador, que nas entranhas de aço
da máquina se transforma em potência mecânica. Ele ou
ela ocupa-se dos factos apurados sobre a ação do fogo
na criação de calor, do calor na transformação da água
em vapor, e do vapor na propulsão da locomotiva. Esta
máquina incorpora os quatro elementos: terra (carvão),
ar, fogo e água - pode-se considerar a locomotiva como
elementar.
10:00 Com as agulhas em posição, a locomotiva
segue agora até à cocheira. Após engatada aos vagões,
a composição é por fim estacionada na plataforma da
estação. Enquanto se aguarda pela hora de partida,
fecha-se a porta do cinzeiro para evitar o vazão do vapor
em excesso pelas válvulas de segurança.
10:35 Lubrificam-se novamente as bielas motoras, os
paralelos, as cruzetas e os pontos na gaveta distribuidora.
No pavilhão, o fogueiro abre a porta do cinzeiro, regula o
espertador21, se necessário, e espera o sinal da partida.
A linha de topo, onde
se
encontra
a
nossa
composição, partilha com
a OBB a plataforma 1A da
estação de Jenbach. Estas
duas linhas acompanhamse numa extensão de 230m,
onde a linha estreita diverge
em direção às montanhas,
em perfil de cremalheira. Na
locomotiva vão o fogueiro e o
maquinista. O primeiro do lado
esquerdo e o último do lado
direito. Como a locomotiva vai
à cauda do comboio, ambos
têm que estar vigilantes, pois
os vagões tapam a visão
dianteira e há passagens de
nível sem guarda em todo
o percurso. O guarda-freios
que vai no primeiro vagão
também tem como chamar a
atenção, puxando uma corda
que está conectada ao apito
da locomotiva.
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A íngreme subida
10:45 Partida! O longo silvo da locomotiva principia
uma nova sucessão de eventos: os freios são
rapidamente desapertados, a mudança de marcha
manobrada para o seu extremo à frente, e o regulador
aberto na primeira flange pelo maquinista. A locomotiva
sibila pelos purgadores dos cilindros, e então as 40t de
ferro colocam-se vagarosamente em movimento. Do
lado direito, no outro extremo da estação, um outro
comboio a vapor acompanha-nos brevemente, seguindo
em direção ao vale de Ziller. A troca de silvos faz-se ouvir
entre as locomotivas - um testemunho de que o vapor
continua muito vivo nesta pequena localidade. Deixamos
a estação para trás, passando paredes meias com a
oficina e o depósito. Na toma de água já se encontra
uma outra locomotiva aguardando. Esta saúda-nos com
o silvo do seu apito, como se nos desejasse boa viagem.
Entretanto, as rodas dentadas do comboio procuram o
trilho central entre os carris, começando a escalada do
terreno íngreme: a cada 100m, o comboio subirá 16.  O

maquinista acerta a marcha, abrindo o regulador para a
segunda flange recuando sucessivamente o parafuso da
marcha entre os 55-50%. Ouve-se da chaminé o ritmo
característico da tiragem forçada “pouca terra, pouca
terra”, atiçando o fogo dentro da fornalha. Os êmbolos,
pressionados pelo vapor, seguem num vai-e-vem
constante dentro dos cilindros, transferindo o seu
movimento para as bielas, imprimindo velocidade aos
rodados. O comboio avança no terreno difícil, e a
locomotiva usa o resto das suas forças. É hora do
fogueiro entrar em ação - fechando os purgadores dos
cilindros, observa o comportamento da agulha do
manómetro de pressão,  ajustando o ar através da porta
do cinzeiro; Com a mão direita pega na extremidade do
cabo da pá e com a mão esquerda sustenta-a a meio;
Posiciona-se de modo a conservar os pés fixos e carrega
o carvão para dentro da fornalha através de ligeiras
rotações sobre os calcanhares. Com um movimento
hábil com a pá dispersa o carvão exatamente onde ele é
preciso: seis pás de carvão, três na fileira do meio, e as
restantes junto às paredes traseiras da fornalha. Estas
seis serão suficientes por agora. Logo que o carvão
entre em ignição, a agulha do manómetro procura
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alcançar o limite superior, provocando a ansiedade
sibilante das válvulas de segurança. Quando as válvulas
ameaçarem dar o vazão, coloca-se então o injetor em
funcionamento para encher a caldeira do precioso
líquido. Logo que a agulha do manómetro afrouxar para
os 10,7kg/cm2, fecha-se o injetor. Este retomará a sua
função assim que a caldeira atingir novamente o seu
timbre máximo. O fogueiro deverá resistir à tentação de
afogar demasiado a caldeira, podendo ocorrer o
fenómeno de fermentação, ou seja, o vapor na caldeira
pode arrastar consigo partículas de água para os
cilindros e danificá-los. Só a destreza do fogueiro pode
controlar a tempestade que se manifesta nas entranhas
da locomotiva. A manutenção constante de água na
caldeira à pressão máxima depende da habilidade do
fogueiro em resolver as variáveis que comprometem
este balanço. Em teoria, o carregamento de carvão deve
fazer-se frequentemente, mas pouco a pouco. Para além
disto, o princípio da injeção de água na caldeira também
deverá ser pouco a pouco, mas constante. São
necessários nervos de aço para resistir ao inesperado
comportamento do manómetro de pressão. Todavia, a
segurança está acima de tudo, nunca podendo esta ser
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comprometida por teimosia ou negligência. Adiante na
nossa marcha. É preciso ter atenção à passagem de
nível que liga a estrada entre as localidades de Jenbach
e Wiesing. Aqui são frequentes as colisões entre o
comboio e trânsito automóvel. Felizmente ninguém se
magoa devido à baixa velocidade da composição.
Contudo, é uma experiência chata que causa atrasos e
burocracias necessárias. Desta vez o trânsito obedeceu
aos avisos da locomotiva e o comboio continua o seu
avanço no trilho em direção à montanha. A paisagem
urbana é substituída por uma floresta densa. Novamente
é necessário alimentar o fogo da locomotiva e desta vez
dispersam-se três pás de carvão na frente da fornalha.
Estamos na aproximação do pequeno apeadeiro de
Burgeck, que marca a escalada mais íngreme e extensa
da ferrovia, mas felizmente o revisor faz-nos sinal para
prosseguir. Melhor, porque parar em Burgeck prejudica o
comportamento do fogo: como este apeadeiro encontrase em patamar, torna-se necessário cortar a admissão
do ar e fazer uso do injetor para manter as válvulas de
segurança em cheque. Mas isso baixa a temperatura
drasticamente, afetando a vaporização da caldeira, o
que torna difícil a recuperação de água e pressão nos
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primeiros 848m em rampa de 16%. É comum o erro dos
fogueiros-aspirantes em querer aumentar a pressão,
carregando demasiado carvão para dentro da fornalha.
Cada vez que a porta da fornalha é aberta para carregar
carvão, a temperatura do fogo baixa, levando ele algum
tempo até atingir a ignição. Se o aspirante fizer uso do
injetor logo de seguida, a pressão baixa ainda mais. Por
vezes, isso obriga a uma paragem em plena via para
ganhar pressão e um nível de água que justifique a
continuação da marcha. No nosso caso, tudo em ordem.
Atingimos a secção de Fischl, onde o troço descreve
uma longa curva em “S”, sendo a vista panorâmica
fabulosa. Também é um local onde a rampa se torna
mais suave, portanto propício para retomar os níveis de
água na caldeira. À saída desta contracurva a linha
readquire o seu perfil de 16%. Agora com um fogo vivo e
as válvulas de segurança sibilando no seu limite de
resistência, o injetor pode trabalhar imperturbado por

mais algum tempo. O nosso comboio
vai
subindo
decididamente
a
montanha e o maquinista sente-se
tentado em ajustar o parafuso de
marcha. Embora o comboio nunca
exceda a velocidade de 8-10km/h
nos quase trinta e sete minutos que
demora a vencer a montanha, um
pequeno ajuste na velocidade faz
diferença no horário. Isso custa-nos
a produção de mais vapor, sendo
necessário mais carvão e água.
Estamos quase a chegar ao topo e
só restam 300m da íngreme subida
após a última curva. Os indicadores
de nível e o manómetro da caldeira
mostram níveis perto do máximo o
que torna a chegada a Eben
regulamentar. A linha termina o seu
perfil de cremalheira atingindo o
ponto mais alto, passando a patamar
à entrada na primeira agulha da
estação. Por esta razão é necessário
ter água suficiente na caldeira devido
à pendulação que  esta faz lá dentro22.
O guarda-freios ajuda na paragem
suave da composição na estação.
Eben está a 970m acima do nível do
mar, e aqui efetua-se a manobra do
comboio ascendente. A locomotiva
até aqui colocada à cauda do
comboio passa para a cabeça deste,
puxando-o até ao final do trajeto. Não será necessário
mexer mais no fogo, apenas garantir que a grelha esteja
coberta uniformemente. Regula-se a entrada de ar
através do cinzeiro, mantendo a pressão constante até o
fim da linha. Até lá, o terreno é menos exigente para a
locomotiva que calmamente percorre os últimos
quilómetros pelas verdejantes planícies. O trabalho do
fogueiro torna-se menos exigente. Contudo, é preciso ir
atento às curvas e passagens de nível. Acompanha-se
do lado direito o lago Achensee com a sua deslumbrante
paisagem montanhosa, lembrando um fiorde norueguês.
Chegados ao término da linha em Seespitz, os
passageiros fazem o transbordo para os autocarros ou
para o barco fluvial que os leva às localidades lacustres
de Pertisau e Achenkirch. Entretanto, começam os
preparativos da locomotiva para a viagem de regresso. É
necessário encher os tênderes na toma de água,
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lubrificar as bielas motoras e inverter a locomotiva para
a cabeça do comboio. O comboio inicia novamente a sua
marcha. No troço até Eben será apenas preciso carregar
a fornalha de carvão de modo a permitir a chegada a
esta estação, com o nível de água na caldeira perto do
limite máximo. Cruzamos com a composição ascendente
em Eben e, após uma pequena pausa, é concedido o
sinal de partida. Logo à saída desta estação começa
novamente o trilho em cremalheira, mas agora em forte
pendente. O fogueiro fecha os purgadores de cilindro
enquanto o maquinista fecha o regulador e coloca
rapidamente o ponteiro do parafuso no extremo oposto à
marcha do comboio. O fluxo de escape é invertido e a
porta do cinzeiro fechada com a caldeira à pressão de
9-10kg/cm2. O maquinista também ajusta a condensação
nos cilindros através de uma válvula. Nesta operação os
dois freios manuais devem ser colocados numa posição
que imobilize prontamente a locomotiva em caso de
avaria do freio Riggenbach. O comboio desce
calmamente a montanha com os cilindros servindo de
freio, permitindo aos passageiros disfrutarem a vista
quase sem ruído vindo da locomotiva. Ao chegar ao
apeadeiro de Burgeck, o fogueiro abre os purgadores
dos cilindros e o maquinista regula agora o andamento
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através do ajuste da mudança de marcha. Nos últimos
metros de cremalheira, antes de chegar a Jenbach,
fecha-se a válvula de condensação, retoma-se o escape
dos cilindros até à sua posição normal e abre-se o
regulador para que o comboio entre na plataforma da
estação suavemente. A locomotiva é desengatada da
composição para ir reabastecer combustível no depósito.
Faltam ainda duas idas e vindas antes de terminar o dia,
e cerca cerca 700kg de carvão por carregar na fornalha
da locomotiva.
Locomotivas com personalidades próprias
Se existe uma “receita” para o preparo das
locomotivas o mesmo não se pode dizer para sua
condução. Nos primeiros dias acompanhei as marchas
com diferentes maquinistas e fogueiros, alternando
entre duas locomotivas. Observei e anotei mentalmente
o que seria um bom modus operandi em função do
perfil da linha e das cargas dos comboios. Embora as
locomotivas fossem do mesmo tipo, cada uma tinha as
suas “vontades” e isso suscitou a minha curiosidade.
Por exemplo, a locomotiva N.º 123, detestava ser
alimentada com grandes quantidade de carvão ao
mesmo tempo. Gostava de meias-pás, com preferência

Cais de Embarque
junto à chapa tubular. Já a N.º 4 não se importava muito
com o tamanho e frequência das pazadas. No entanto,
o injetor do lado do fogueiro tinha a má fama em não
vedar bem24, sendo frequente recorrer ao injetor do
maquinista em dias mais quentes. Também a bomba
de lubrificação deixava de rodar ocasionalmente e isso
exigia a sua vigilância constante durante a marcha. Em
ambas as locomotivas notava-se certa turbulência dos
gases expelidos pela chaminé. Tudo isto me chamou
a atenção e nas horas livres redigi propostas para
correção na oficina. De facto, algumas recomendações
foram realmente implementadas aquando da revisão
geral da locomotiva N.º 3, da qual nos ocuparemos mais
tarde. A crise de recursos humanos obrigou aos efetivos
da oficina a conduzir os comboios, adiando também a
entrada de serviço da locomotiva de reserva (a N.º 3).
Isso contribuiu para maior desgaste das duas máquinas
em serviço, criando azáfama no depósito a cada segunda
semana - quando se procedia à lavagem da caldeira de
uma das locomotivas. Esse trabalho começava bem
cedo, pelas cinco da manhã, acendendo-se primeiro
uma locomotiva cuja água quente sob pressão serviria
para a limpeza de uma outra, alternando-se de máquina
no dia seguinte. Normalmente quem as lavava também
tinha de as conduzir - e assim os dias foram vencidos
com pequenos sacrifícios, evitando que os comboios
parassem na época com maior procura turística.  
A locomotiva N.º 3

“À escala global, o turismo é uma das maiores
indústrias geradoras de dinheiro, sendo as locomotivas
a vapor uma atração de primeira linha: elas fazem
as pessoas felizes. Não há por isso razão para que
estas não possam ser mais eficientes e puxar maiores
tonelagens às velocidades exigidas”.
- L.D. Porta (1922-2003), engenheiro.
Quando cheguei a Jenbach, a locomotiva N.º 3 não
era mais do que um fixe sobre rodas: a caldeira estava
a um canto da oficina, os tênderes no depósito das
máquinas e a cabine arrumada no pátio exterior. Os
restantes componentes estavam espalhados um pouco
por todo o lado. Seria uma oportunidade única para
sugerir algumas alterações nesta locomotiva. Afinal, esta
ferrovia não era um museu. Portanto, qualquer alteração
que melhorasse o rendimento das máquinas seria bem
vinda - pensava eu. Descartando intervenções mais
pesadas, preocupei-me em melhorar o vácuo na caixa
de fumo. No meu entender, seria essencial o alinhamento
concêntrico entre o escape e a chaminé, com especial

atenção ao ângulo dele e a interação dos seus gases
nas paredes da chaminé. Igualmente importante seria
garantir uma boa vedação entre a porta da caixa de fumo
e a sua sede, através de um novo anelar. Apesar das
recomendações serem básicas e de baixo custo, não
foi de todo fácil convencer o chefe da oficina. Contudo,
este capitulou, persuadido pelos cálculos e a promessa
de melhor rendimento da máquina. Restava agora
encontrar todas as peças, remontar a locomotiva e testála em linha. Estávamos já em outubro, na época baixa e
com apenas uma composição ao serviço. Por isso, foi
possível realocar a mão-de-obra necessária à oficina.
Em apenas três semanas a locomotiva estava montada
e pronta para ir à linha, com ensaio de freios agendado25.
Resolvidos os problemas iniciais com o ajuste das
chamuceiras da biela motora, a locomotiva lá seguiu
isolada até Burgeck sem qualquer percalço. Durante o dia
foram também ensaiados os freios desta máquina com
uma composição carregada de sucata, representando
o equivalente ao peso bruto de uma composição lotada
de passageiros. Verificou-se logo nos primeiros ensaios
que o som da tiragem era bem mais marcado do que
o habitual. As pequenas modificações produziram um
efeito positivo: a caldeira vaporizava relativamente
melhor com menos carvão e sem grande turbulência
no fumo emitido pela chaminé. Comparada às outras
locomotivas, a N.º 3 tinha de facto melhor rendimento
e uma poupança considerável de combustível. Se as
mesmas alterações fossem empregues em todas as
máquinas, a poupança seria evidente. Foi um ensaio
que resultou numa pequena vitória para a ciência da
termodinâmica em relação ao “achismo” conservador
que normalmente reina nestes meios. Também foram
sugeridas outras recomendações para aumentar a
esperança de vida das caldeiras, nomeadamente
através de um investimento numa estação de tratamento
de água pelo princípio de osmose inversa. Faria todo
o sentido haver um sistema de pré-aquecimento para
fazer circular a água na caldeira a uma temperatura
constante durante os estacionamentos, tendo em conta
a frequência de operações desta ferrovia. Infelizmente,
estas últimas recomendações ficaram só no papel
devido ao elevado custo de implementação. Embora
eu compreenda a resistência em alterar locomotivas
centenárias, torna-se imprescindível a sua operação e
manutenção o mais eficientemente possível hoje em dia.
A tração a vapor requer mão-de-obra especializada e os
investimentos podem em certa medida ser restritivos.
Todavia, as ferrovias26 que empregam esta tração
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ais de Embarque
também reconhecem o seu potencial. Se a Linha de
Achenseebahn sobrevive até hoje, não é devido à boa
vontade dos acionistas, mas sim porque os comboios a
vapor geram dinheiro. Esta ferrovia poderia igualmente
lucrar com a tração a diesel. Mas, não seria a mesma
experiência para os turistas, que afinal procuram algo
único, fugindo da mesquinha mesmice do dia-a-dia.
Qual o valor das linhas-museu?
Se existem desafios em manter a tração a vapor viva
também há oportunidades. Por toda a Europa verificase uma “caça” às locomotivas a vapor utilizadas num
contexto turístico, sendo o caso de Portugal, de onde já
emigraram algumas para o estrangeiro. Se por um lado
é bom que estas locomotivas possam ser totalmente
recuperadas para uma nova vida no ativo, por outro,
representam oportunidades perdidas para o turismo
português. Está documentado27 o efeito que as linhasmuseu e os comboios históricos trazem ao turismo
regional, gerando novos postos de trabalho e dinamizando
setores desde o alojamento local até à restauração.
Além disso, as linhas-museu também representam
um valor acrescido na forma de competências: a
preservação ferroviária proporciona uma mais valia aos
jovens, através de estágios e experiências que poderão
ser determinantes para a sua entrada no mercado de
trabalho. Se para estes isso é importante, também para
os reformados as linhas-museu trazem um sentimento
de propósito na transmissão de conhecimento para
as gerações mais novas, aliado a benefícios para a
saúde através desta integração social. Estas linhas,
mesmo sendo de carácter turístico ou museológico
também podem concorrer a subsídios públicos, visando
a prestação de serviço às populações que carecem
de alternativas de transporte. Em conclusão, existem
portanto argumentos válidos para reapreciação do
comboio a vapor, não só no contexto local, mas também
a nível nacional. Neste contexto, o Museu Nacional
Ferroviário, no Entroncamento poderia valorizar o
espólio existente, oferecendo uma experiência de vapor
vivo ao seu público - como aliás acontece em grande
parte dos museus nacionais ferroviários europeus. A
locomotiva a vapor em funcionamento também é uma
mais valia para os museus estáticos. Não é de todo
impossível imaginar que algum dia a locomotiva a vapor
volte a apitar no Entroncamento, possivelmente pela
reabilitação de um exemplar da série CP001-00427. Seria
também uma boa oportunidade para lançar um projeto de
voluntariado como acontece noutros museus hómologos
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no estrangeiro. Se isto é possível além-fronteiras, por
que não cá? O que faz falta?
Adquirida pela KE&SR para esta linha museológica,

1

onde hoje presta serviço regular. A locomotiva completou
100 anos em 31 de Julho de 2019, tendo o autor participado
desta comemoração a convite da Embaixada da Noruega no
Reino Unido: https://norwegianlocomotivetrust.com/no-376norwegian/
Um dos museus ferroviários mais antigos do mundo,

2

fundado em 1896:https://jernbanemuseet.no/
3

Urskog-Holandsbanen (750mm) a leste de Oslo em 1961,

e Setesdalsbanen (1067mm) no sul da Noruega em 1962:.
https://mia.no/tertitten

e

https://www.vestagdermuseet.no/

setesdalsbanen/
4

NJK, Clube dos Caminhos de Ferro Noruegueses, fundado

em 1969: https://njk.no/
5

Na UHB: domingos desde 16 de junho até 29 de setembro

e também em dezembro.
A limpeza exterior da locomotiva é uma operação

6

importante que facilita a inspeção e conservação dos seus
órgãos. Portanto, deve ser feita com cuidado e regularidade.
7

Valem as mesmas regras para os ferroviários como para

os voluntários no material de tração dos museus: exames
psicotécnicos em intervalos regulares, dependo da faixa etária
do ferroviário/voluntário.
8

Isso significa que o fogueiro terá que pernoitar no museu.

Felizmente existem boas acomodações na UHB para esse
efeito.
9

1kg/cm2=0,98bar.

10

Como por exemplo: verificar o engate entre a locomotiva

e o primeiro veículo do comboio; ficar atento às passagens
de nível e, especialmente, nas curvas negociadas à esquerda
pela locomotiva. As ordens e instruções são repetidas entre o
maquinista e o fogueiro.
11

Um sistema de contra-pressão em que os cilindros da

máquina funcionam como freio, através de condensação
comprimida.
12

Também chamado de “salvação”. Tem no seu interior

chumbo que funde a uma temperatura inferior àquela em que
o aço chega ao rubro, dando assim passagem ao vapor que
apaga o fogo da fornalha, caso da água da caldeira desça
abaixo do seu limite inferior descobrindo o teto da fornalha.
Deverá evitar-se isto a todo custo.
13

São de aço e têm um furo em todo o seu comprimento,

tapadas num dos extremos. Este furo tem por fim revelar a
rotura da escora pela fuga de vapor, chamando a atenção

Cais de Embarque
para a sobrecarga a que as escoras vizinhas são submetidas.

de escape. Tem como fim provocar a tiragem artificial quando

Em último caso poderá ocasionar roturas e a deformação das

a locomotiva se encontra com o regulador fechado.

paredes da fornalha.
14

O mecanismo de mudança de marcha e de distribuição

destas locomotivas.
15

Do tipo Friedmann, acionada mecanicamente.

16

As chavetas de aperto das chumaceiras devem estar bem

22

Com um nível baixo de água na caldeira, a pendulação

da água provocada pela mudança de perfil da linha pode
descobrir o teto da fornalha. Em 1965 isso aconteceu na linha
do Sul, Portugal, com um resultado fatal para a tripulação da
locomotiva N.º 869.  
23

Legitimamente apelidada de “Diva” pelos fogueiros.

As caldeiras das locomotivas a vapor são em regra

24

Válvula de isolamento da alimentação da caldeira.

munidas de uma duplicidade dos instrumentos vitais: o segundo

25

Todas as locomotivas a vapor são certificadas pela

ajustadas.
17

injetor (normalmente do lado do maquinista) é necessário

inspeção federal dos caminhos-de-ferro, antes de poderem

como sobresselente para o caso de avaria do primeiro (ou para

tracionar qualquer comboio de passageiros. Após inspeção

o seu auxiliar quando se produz um consumo de água muito

favorável é emitido um certificado que normalmente tem a

grande). O mesmo princípio aplica-se aos indicadores de nível

validade de cinco anos.

e também às válvulas de segurança.
18

Resultante da condensação do vapor em contacto com o

metal frio.
19

Plataforma que se move perpendicularmente em relação

aos feixes de linha, possibilitando manobrar o material
circulante num espaço restrito em depósitos oficinais.

26

Por exemplo, na Alemanha, as ferrovias de Harzer

schmalspurbahnen e Pressnitztalbahn, que operam com
locomotivas a vapor todo ano, https://www.hsb-wr.de; https://
www.pressnitztalbahn.de
27

No Museu Nacional Ferroviário norueguês existe um troço

de 400 metros de via estreita com uma composição a vapor em

Para uma ida e volta são gastos em torno de 250-350kg de

funcionamento - curiosamente com material circulante da UHB,

carvão, dependendo do fogueiro. Na Achenseebahn o carvoeiro

transferido para o Museu aquando do encerramento desta

é automático, facilitando o trabalho de aprovisionamento na

linha em 1961. A grelha desta locomotiva foi adaptada para a

locomotiva.

combustão de briquetas de madeira, tornando a sua operação

20

21

Do tipo anular, localizado na caixa de fumo acima do tubo

mais económica e amiga do ambiente.

Estação Terminal

Loja & Publicações
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

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 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.
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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

Trainspotter Impressa

Estação Terminal

A revista abordou o Comboio Presidencial, a magnífica composição que serviu a
Presidentes da República e acabou depois partida e dividida pelo país, antes de ser
recuperada – alguns veículos quase a partir do zero.
Pertença do acervo do Museu Nacional Ferroviário e recuperado através de um
projeto que reuniu Museu Nacional Ferroviário e EMEF com fundos europeus da
região Centro, o Comboio Presidencial é hoje em dia a memória viva dos mais
selectos e especiais veículos ferroviários portugueses, sendo uma das pérolas da
colecção em exposição no interior do Museu, no Entroncamento.
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Depois de servir chefes de Estado e ministros,t
o comboio encontrou no seu restauro
também uma grande oportunidade de seo
abrir a novos mercados. De iniciativas
g
próprias do Museu até a projetos turísticos
como
o de refeições de luxo a bordo deste
e sDouro, o Comboio Presidencial mostra atributos
comboio enquanto se ladeia o Rio

para não ser apenas uma peça estática mas para ser uma memória viva de uma
página ilustre da história dos caminhos de ferro nacionais.
A edição, com 60 páginas a cores, contou com a colaboração de mais de dez autores

A segunda edição consagramos a revista às míticas locomotivas 1960 da CP, ainda
em serviço por conta da Medrail no tráfego de mercadorias. As mais potentes
locomotivas diesel do país até à nova geração de locomotivas adquiridas por Takargo
e Comsa (as Euro 4000 da Vossloh) rubricaram prestações de relevo sobretudo na
zona Norte do país, contribuindo em primeiro lugar para uma atualização dramática
das operações na linha da Beira Alta pré-eletrificação.
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Vamos percorrer quase 40 anos de história de intensa atividade na geografia
ferroviária portuguesa, num volume pleno de belas fotografias e documentos da maior
relevância. Desde a definição da especificação técnica à sua aquisição, passando
pela “belle époque” na Beira Alta ou quase 20 anos dedicadas em exclusivo a alguns
dos mais impressionantes comboios de mercadorias do país.
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Para o primeiro número de 2017 escolhemos celebrar o legado das locomotivas
2500 e 2550 – as grandes construtoras do novo mundo das eletrificações 50Hz em
Portugal, sendo que a mais veterana das séries cumprirá em 2017 os 60 anos sobre
a sua introdução em serviço comercial. Em 1957 ainda não se imaginava que apenas
alguns anos depois, a partir de 1963, a Sorefame viria a realizar aquela que foi
provavelmente a mais singular das locomotivas portuguesas. Tecnicamente próximas
das suas irmãs mais velhas, as 2550 foram as primeiras do mundo com caixa em inox
canelado e foram um baluarte da indústria nacional.
Ao longo das páginas da revista vamos sistematizar o início da eletrificação
monofásica em Portugal e a sucessiva introdução em serviço das 35 locomotivas que
totalizaram as duas séries, que passaram por várias evoluções ao longo das cinco
décadas que se passearam pelos carris da rede ferroviária nacional. Não deixaremos
de olhar em detalhe para a sua longa carreira onde entraram as mais diversas e
excêntricas missões e, claro, aprofundando os aspectos técnicos destas pioneiras da
tração elétrica de frequência industrial.
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Início
A linha do Alentejo foi a primeira via ferroviária a Sul do Tejo e, durante muitos anos,
foi na realidade a linha do Sul – até à construção da então linha do Sado, encurtando
a viagem entre o Barreiro e a Funcheira. Esta via estruturante jogou importantes
cartadas no desenvolvimento das operações ferroviárias em Portugal e permitiu
irrigar o território sempre deprimido do Alentejo, onde ancoraram linhas e ramais que
durante décadas serviram praticamente todas as grandes vilas alentejanas.
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Pareceu-nos, desde o início, que a primeira edição consagrada a uma linha teria
de ser o Alentejo. O especial carisma desta linha está bem patente nas bucólicas
paisagens de amarelas planícies que atravessa e dos locais perfeitamente
surpreendentes onde se implantaram várias das suas estações – tantas e tantas
vezes muito longe dos centros populacionais. Longe do prestígio dos rápidos da linha
do Norte ou dos comboios internacionais da Beira Alta, a linha do Alentejo albergou
ainda assim circulações que ficam para sempre na história dos nossos caminhos de
ferro – desde logo a sua maior imagem de marca faz a nossa capa: como é possível
falar das fantásticas Nohab senão como símbolos deste tão belo Alentejo?
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Os comboios pendulares da série 4000 e ao serviço Alfa Pendular, serviço que em
1999 sucedeu aos míticos comboios ALFA entre Lisboa e Porto e que contribuíram e
contribuem para mudar por completo a face dos comboios de longo curso em Portugal.
A edição teve também o propósito de assinalar o importante momento para o serviço
e para a frota que lhe está dedicada e que passou por uma profunda renovação de
meio de vida, atualizando os seus interiores e aspecto exterior para mais 15 anos de
nobres prestações a 220 km/h.  
Desta forma, o novo número trará muitas imagens e documentos sobre os primeiros
18 anos destes comboios abarcando a sua aquisição, colocação ao serviço e
exploração comercial. Com a colaboração da CP serão publicados dados fascinantes
sobre a sua operação, uma completa reportagem sobre a renovação de um destes
comboios e ainda uma viagem ao interior da UMAV, a oficina especial da EMEF para
a manutenção destes comboios com processos e tecnologia de ponta.

Este novo número marcou uma parceria entre Portugal Ferroviário e Revista TREN,
sendo este número monográfico publicado nas duas principais línguas ibéricas, por
marcas diferentes, resultado de um esforço conjunto para elaboração dos conteúdos
apresentados.
O número VI da coleção detalha a introdução das locomotivas 5600 da CP bem como
toda a sua carreira até 2017, com dezenas de fotografias de alta qualidade evocando
este aniversário especial.
Este número monográfico não pretende, contrariamente por exemplo ao número
das 2550 ou à preservação do estado de origem dos comboios pendulares, marcar
o ponto final das locomotivas mas antes fazer um balanço agora que já vão bem
adiantadas nas respetivas histórias.
É interessante perceber, com a agregação ibérica neste número, as inúmeras
diferenças operacionais existentes de um lado e de outro da fronteira, para o que
contribuem diferentes bitolas, diferentes eletrificações e, sobretudo, serviços muito
distintos. Ficará bem patente que o epíteto de locomotiva universal é mais meritório
nas locomotivas portuguesas e menos concreto no país vizinho.
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Editorial
Com preciosos contributos de arquivo histórico e algumas das mais belas fotografias
contemporâneas, este número foca-se na história da linha que ligou em tempos
Ermesinde com Barca d’Alva e que no presente atinge o Pocinho, numa fase em
que tanto se fala sobre novas fases de modernização e eletrificação de parte do seu
trajeto.
Além da história, retratamos as suas estações com todo o detalhe, com destaque
para as estações mais importantes da linha, onde entroncavam por exemplo as
diversas vias estreitas desta região. Além da infraestrutura, os comboios nunca
faltarão à chamada, acompanhados das majestosas paisagens durienses que tão
belos quadros proporcionam. Afinal, o Douro é hoje em dia a linha-estrela da nossa
rede ferroviária, depois de anos de sérias ameaças à sua continuidade. Valeu a pena
persistir!

O Verão traz-nos um novo volume da Trainspotter, em papel. A primeira parte,
publicada em Abril, versou sobre as origens da linha e a lente de Emílio Biel, que as
registou, bem como a descrição do percurso, suas estações, os seus azulejos e até
a história das placas giratórias.
Agora, no oitavo número impresso da Trainspotter exploramos com todos os detalhes
as numerosas obras de arte desta linha, tão numerosas que o seu conjunto é o mais
vasto entre as linhas portuguesas. Nas mais de 70 páginas apresentamos por isso
todas as pontes e todos os túneis, muitos em lugares de inegável beleza paisagística
e que permitem apresentar algumas fotografias inolvidáveis de belas composições
ferroviárias. Nas principais obras de arte detalhamos ainda com especial afinco a
sua história e características estruturais, procurando tornar este volume numa revista
obrigatória também por este lado da engenharia ferroviária.

Com a proposta e a contribuição maioritária de David Clough, um dos maiores
fãs das inglesas Class 50 e das nossas 1800, uma edição consagrada às incríveis
locomotivas English Electric de 2700 cavalos, que celebraram o seu 50º aniversário.
As poderosas locomotivas diesel de fabrico inglês, as únicas alguma vez aptas a 140
km/h no nosso país, desempenharam um importante papel no corredor internacional
da Beira Alta, mas foi no Sul do país que acabaram por escrever as suas melhores
páginas de história, onde acumularam prestações de excepção e uma vitalidade que
lhes valeu um estatuto lendário nos nossos caminhos de ferro.
Com uma longevidade que superou claramente as suas irmãs inglesas (as Class
50), de que descendem quase directamente, as 1800 acabaram por cessar serviço
no início do novo milénio. Do lote de dez locomotivas, sobreviveu a locomotiva 1805,
actualmente pertença do Museu Nacional Ferroviário e que aguarda revisão para
voltar aos carris.
Este número abarca toda a carreira das locomotivas, desde a especificação técnica
e objectivos da compra até à retirada de serviço, destacando-se as características
técnicas e funcionamento das locomotivas, a “carreira” muito particular que tiveram
ao serviço de comboios especiais do grupo PTG e ainda um artigo do Museu Nacional
Ferroviário sobre a 1805.
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Início
Número é consagrado às locomotivas Euro 4000 – locomotivas diesel de muito elevada
potência e que mudaram por completo o panamora nacional – e ibérico – do transporte
de mercadorias, coincidindo com a liberalização do mercado e o aparecimento do
primeiro operador privado de transporte de mercadorias, a Takargo. Esta edição assinala,
simultaneamente, cerca de 10 anos de serviço destas impressionantes locomotivas e
também cerca de 10 anos de existência da Takargo, do grupo Mota Engil.
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Para mais uma edição muito especial, contamos não apenas com os habituais
colaboradores mas acrescentamos ainda a ajuda de muitos aficionados ibéricos que nos
ajudaram a retratar estas locomotivas por todos os cantos da península. Além destas
colaborações, contámos com a inexcedível disponibilidade e simpatia da Takargo, que
nos permitiu traçar com muito mais precisão e interesse a carreira destas locomotivas
e o próprio percurso da empresa. Falámos com maquinistas, acedemos a estatísticas
com grande interesse e acompanhámos um comboio de mercadorias da empresa, para
melhor rechear o décimo número impresso da Trainspotter.
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O epílogo da trilogia da linha do Douro! Provavelmente nunca antes alguém se
debruçou tão a fundo sobre a mais fantástica linha ferroviária do nosso país e com o
terceiro volume a Trainspotter impressa fecha o ciclo e termina a apresentação dos
principais aspectos da linha que liga o Porto ao Pocinho, e que em tempos seguia
para a fronteira espanhola.
No imenso e variado leque de material circulante que percorreu e percorre esta linha
fazemos um merecídissimo destaque às carruagens Schindler que, ao longo dos
últimos 70 anos, foram presença sempre assídua nas margens do Douro.
Além do material circulante, fechamos o ciclo da infraestrutura abordando os cais de
mercadorias e ramais particulares instalados ao longo da linha, aspectos singulares
de sinalização, alguns aspectos azulejares e abordamos ainda as renovações na
zona urbana, com particular destaque para a recente renovação da linha entre Caíde
e Marco de Canaveses. Esta trilogia fecha com uma reflexão sobre o futuro do troço
encerrado, entre Pocinho e Barca d’Alva.
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