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Editorial
A sustentabilidade a o futuro da ferrovia continuam em discussão e na ordem do dia.
Será em Setembro que será apresentado o novo Plano Estratégico dos Transportes, onde ficaremos a saber quais
são as orientações do novo Governo neste sector. A possível suspensão e recalendarização do Plano de Alta
Velocidade, e as ligações de mercadorias com Espanha e consequentemente com o resto da Europa, serão os
aspectos mais importantes e de debate, já que, pelo que se sabe, a prioridade será a linha Sines-Badajoz, porém
sendo efectuada em bitola europeia, opção defendida pelo novo ministro da Economia.
Poderá perder-se uma excelente oportunidade para a sua construção imediata, em bitola ibérica, englobada na adjudicação do projecto Poceirão - Caia de Alta Velocidade, a menores custos (cerca de
400 milhões de euros), e com financiamento comunitário garantido.
Refazer um projecto ou passando o tráfego de mercadorias para a
linha de Alta Velocidade (cujas cargas admitidas serão menores), poderá ter custos de manutenção praticamente proibitivos.
Mas não são só os custos de construção ou manutenção em bitola
europeia (neste caso da infraestrutura) a poderem afectar todo este
projecto. Será mesmo necessário fazer a mudança de bitola em troços já construídos ou complementares (por exemplo, de Sines até
Évora), fazer a mudança de bitola no material circulante (motor e
rebocado) ou a aquisição de novo material, ou re-perfilar catenária.
Isso tudo terá custos tão elevados, que valerá mais manter o que já
existe, ou fazendo uma mudança gradual mais ao longo do tempo. Espanha entendeu isso e desistiu, em parte,
de converter a sua rede convencional. Para o tráfego de mercadorias, a velocidade não é o mais importante. As
operadoras de transporte de mercadorias, no actual contexto e nas actuais condições, preferem usar linhas que
estejam mais desimpedidas (as de bitola ibérica futuramente), e para longas ligações (ver entrevista com o Presidente da Takargo feita à RTP há algum tempo), perder duas horas para transpor a fronteira franco-espanhola
é uma perda de tempo pouco significativa. Assim sendo, a nova linha Sines-Badajoz terá que ser muito bem
ponderada em todos os aspectos. Não será só a questão da bitola a ser equacionada.
A nova Tarifa Social, depois do enorme aumento do preço dos transportes públicos, entra em vigor este mês.
Não passará de um remendo apenas acessível a alguns, de acesso algo complicado e apenas disponível para
alguns tipos de passes sociais para quem tem de suportar o peso da insustentabilidade das várias empresas de
transporte do Estado. A diminuição dos custos de exploração e melhoria da sua eficiência, reflexo da necessária
redução da despesa do Estado, tal como não passar toda a factura para os utentes é indispensável. Como já se
referiu em alguns editoriais anteriores, a privatização será uma das soluções e já anunciada pelo Governo.
No plano da operação ferroviária, as 1900/30, depois da realização das marchas de formação, vão começando a
aparecer na Região Norte - ainda que lentamente - tendo já efectuado ou um outro comboio de mercadorias e
esperando a sua entrada em força neste mês, e empurrando cada vez mais as 1960 para o fim da sua vida útil.
Esta série parece viver o seu canto do cisne, efectuando alguns tráfegos na Linha do Leste no lugar das 1550.
Também esta série se encontra parcialmente em risco, fruto da electrificação da Linha da Beira Baixa até à Covilhã. Finalmente, de salientar o aumento da velocidade dos carvoeiros vazios da Central do Pego para 110 km/h,
que passaram assim a ser os mais rápidos comboios de mercadorias em circulação na rede ferroviária.

Tiago Ferreira
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AUTOMOTORAS 592 COM VÁRIAS AVARIAS

© Ricardo Ferreira

Notícias

As automotoras 592 têm registado algumas avarias, atrasando a substituição total da frota das 0600. As avarias incidem sobretudo nos motores de tracção e do
ar condicionado, sendo possível encontrar alturas com praticamente metade da
frota indisponível.
Recorde-se que são automotoras com trinta anos e que é à Espanha que cabe a
sua reparação, daí que será do seu maior interesse em resolver o quanto antes
todos os seus problemas. Enquanto isso, a CP continua a recorrer às 0450 para
serviço tanto no Douro como no Minho.

LOCOMOTIVA 6007 DA TAKARGO SOFREU UM INCÊNDIO
A locomotiva 6007 foi vítima de um incêndio no passado dia 05 de Agosto, quando se encontrava parqueada no terminal da Sapec em Praias Sado.
Ao que tudo indica, o incêndio começou por negligência numa lixeira que se
encontrava junto da 6007, alastrando depois à locomotiva. Em termos de danos,
pelo menos parte da locomotiva e uma das cabines terá ficado em cinzas.
© Bruno Sousa

COMBOIOS DE MERCADORIAS A 110 KM/H
Em Agosto, regressaram à CP comboios de mercadorias a mais de 100 km/h.
Tratam-se dos carvoeiros vazios entre a central do Pego e o porto de Sines, que
agora podem circular a 110 km/h. Os carvoeiros carregados continuam assinalados a T-100.
Em tempos a CP já operou comboios de mercadorias a mais de 100 km/h, mas tal
opção não se verificava nos últimos anos.
© Ricardo Ferreira

LOCOMOTIVA 1209 VENDIDA À FERROVIAS
A locomotiva 1209, que serviu a CP durante 40 anos a partir de 1961, foi recentemente vendida à Ferrovias. Desconhece-se se haverá intenções de a colocar
a funcionar, mas como lhe faltam bastantes peças, o negócio poderá ter-se realizado devido à falta de peças para manter operacionais as restantes 1200 da
Ferrovias.
A Ferrovias soma já quatro unidades da mesma série, as ex-CP 1204, 1208, 1220
e agora a 1209.
© João Balseiro

SOREFAMES HOMOLOGADAS A 200 KM/H

© José Sousa
www.portugalferroviario.net

Durante o mês de Julho, realizaram-se várias marchas especiais entre Santa Apolónia e o Entroncamento para homologação das 45 carruagens Sorefames remodeladas a 200 km/h. Estas carruagens começaram a levar a nova suspensão em
2011, sendo adicionado um amortecedor adicional que permitiu o aumento da
velocidade máxima suportada de 160 para 200 km/h. Os ensaios realizaram-se
com locomotivas 5600 e 15 carruagens Sorefames, e tiveram como objectivo verificar o comportamento das carruagens a velocidades tão elevadas, sobretudo
presentes a situações de frenagens de emergência.
Página 4
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Linha da Beira Baixa electrificada até à Covilhã

Locomotiva 2626 na Lardosa realizando testes à catenária, Julho de 2011 - © João Morgado

A Refer deu por concluída, no final do
mês de Julho, as intervenções na linha
da Beira Baixa entre Castelo Branco
e Covilhã com a ligação da catenária
entre Vale de Prazeres e a Covilhã. Recorde-se que a corrente eléctrica entre
Castelo Branco e Vale de Prazeres já tinha sido estabelecida no final de Maio,
ficando nessa altura a faltar a conclusão
das obras no túnel da Gardunha.

vir para o efeito, mas agora dispondo
de mais um AMV a meio que permite o
cruzamento de comboios relativamente curtos.

cains e Castelo Novo terem tido a mesma sentença algumas semanas antes.
Como novidade, a estação da Lardosa
tornou-se mais uma possibilidade para
Para as estações de Vale de Prazeres e o cruzamento de comboios.
Fundão foi o fim dos seus períodos de Em termos operacionais o principal desguarnição de pessoal da Refer, após Al- taque vai para o fim da tracção a diesel

O primeiro ensaio entre Vale de Prazeres e Covilhã foi realizado dia 25 de
Julho com a locomotiva 1567 a rebocar
a 2626 e o furgão de inspecção. A catenária, alimentada pela nova subestação
de tracção de Fatela-Penamacor, foi ligada dia 27, seguindo-se o ensaio com
a locomotiva 2626 em tracção, no dia
seguinte.
As intervenções nesta linha contemplaram a renovação de via, rectificação de
traçado, remodelação e beneficiação
das estações, supressão de passagens
de nível e construção de passagens desniveladas, electrificação e instalação de
sinalização electrónica. Inicialmente
prevista e por fazer ficaram duas linhas
para a descarga de cimento em Castelo
Novo, continuando a via desviada a ser5606 com o IC 542 em Alcaria, Agosto de 2011 - © JC Pombo
www.portugalferroviario.net
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Actualidades
por a circulação, excepção feita a alguns
quilómetros situados sensivelmente
entre Caria e Belmonte já modernizados mas que, isolados, não têm ainda
qualquer utilidade. Num futuro próximo não existem quaisquer perspectivas para que as obras sejam concluídas
e são os autocarros que continuarão a
realizar o serviço Regional entre estas
cidades.

5602 à passagem pelo Tortosendo com o primeiro Intercidades directo à Covilhã - © J C Pombo

A descarga de carril UIC 54 entre Mouriscas e Ródão, realizada ainda em Junho, faz antever que a Refer venha a
realizar uma intervenção neste troço
de forma a garantir as condições de
circulação e por fim aos afrouxamentos
que Inverno após Inverno vêm prejudicando a circulação de comboios.

A lenta e dispendiosa modernização da
beneficiando estes últimos de uma reBeira Baixa já levava praticamente duas
dução de 20 minutos no tempo de viadécadas, e agora que concluído o pringem com a adopção das UTE 2240.
cipal objectivo (Entroncamento-CoviOs serviços de mercadorias, actualmen- lhã), verifica-se que foi apenas possível
te dois comboios para cada sentido de tirar 35 minutos à duração viagem, 15
segunda a sexta entre Castelo Novo/ dos quais devido à troca de tracção. A
Fundão e o Entroncamento, também Linha da Beira Baixa continua com os
deverão trocar a tracção diesel pela mesmos problemas, velocidades reO serviço Regional continua para já tracção eléctrica.
duzidas e pendentes elevadas. Ficou a
com o mesmo modelo de exploração, No que se refere ao troço entre Covilhã faltar um projecto mais arrojado para
comboios entre Entroncamento e Cas- e Guarda, a via continua a aguardar as esta linha!
telo Branco e Castelo Branco e Covilhã, devidas intervenções que permitam rea partir de dia 31 de Julho. O serviço
Intercidades passou a ser assegurado
integralmente pelas locomotivas 5600
em detrimento das 1930 e beneficiou
de uma redução de 20 minutos no tempo, fixando-a agora em 3 horas e 40 minutos entre Lisboa Santa Apolónia e a
Covilhã, contra as anteriores 4 horas.

UTE na estação de Tortozendo - © JC Pombo

www.portugalferroviario.net
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O nosso 11 de Setembro
por Carlos Loução

O espectáculo dantesco duma carruagem a arder - a imagem que ficou presente duma quarta-feira negra

É certo e sabido que o dia 11 de Setembro é, universalmente, uma data
marcante, por via dos atentados terroristas nos Estados Unidos que, em
2001, vitimaram perto de 3 mil pessoas. No entanto, antes, muito antes
disso, já Portugal havia marcado essa
data com sangue e lágrimas. O nosso
11 de Setembro aconteceu 16 anos
antes do americano. O nosso 11 de
Setembro foi em Alcafache, no ano de
1985.
Por muito que a comunidade siderodromófila portuguesa objecte contra
que se fale deste dia, é necessário
fazê-lo, como uma espécie de tributo. É essa a razão de ser destas linhas:
homenagear aqueles que partiram,
aqueles que embarcaram no Internacional 315 e no Regional 1324 e que
nunca chegaram ao destino.
Esta história começa perto das 16h do
dia 11, com a saída, com cerca de 15
minutos de atraso, do Internacional
314/5 Porto-Campanhã – Hendaye.
Um comboio comprido, com oito carruagens1 cheias de emigrantes que,
acabando as suas férias, regressavam
a França, e de jovens que iniciavam ali
www.portugalferroviario.net

o seu InterRail – as fontes variam o número de passageiros entre os 300 e os
460, se bem que uma fonte da CP apontou que iam 450 pessoas no comboio.
À cabeça, a locomotiva 1961, duma série de locomotivas que havia chegado
a Portugal seis anos antes, construídas
pela Bombardier Inc. (ainda parentes
das históricas locomotivas da ALCO), e
que eram presença constante na Beira
Alta, tanto em passageiros como em
mercadorias. Estava previsto o comboio chegar a Hendaye às 10h55 do
dia seguinte – hora francesa.
Convém dizer-se, antes de mais, que
as condições em 1985 eram muito
diferentes das que temos agora. Não
existia ainda o Convel, não existia o rádio-solo, nem cantonamentos automáticos. A única maneira de se comunicar
com as estações era por intermédio de
telefone, ao passo que a comunicação
para os comboios, directamente, era
impossível – apenas quando o comboio passasse numa estação ou numa
passagem de nível. Os comboios eram
regulados por intermédio do cantonamento telefónico, em que os chefes de estações, antes da chegada do
comboio, telefonavam para a estação

seguinte para saber se a via estava desimpedida e se podiam enviar o comboio em segurança.
Em virtude do atraso do Internacional, o Posto de Comando de Coimbra havia contactado todos os chefes
de estações até Nelas, a avisá-los de
que aquele comboio teria prioridade
sobre todos os restantes, e a alterar
locais de cruzamento com comboios
que circulassem no sentido inverso.
Era esse o caso do Regional 1324 que
faria a ligação Guarda – Coimbra, que
saiu da capital da Beira Alta às 16h55.
Normalmente, o cruzamento com o Internacional seria efectuado em Mangualde (PK 128.509 da Linha da Beira
Alta), mas, em virtude do atraso do
314/5, esse encontro foi mudado para
a estação de Moimenta-Alcafache (PK
123.870).
O Regional 1324 é o outro actor desta tragédia. Um comboio com quatro
carruagens2, que levava a bordo entre
30 e 40 passageiros e estava previsto
demorar perto de quatro horas até
chegar à “capital do Mondego”. A locomotiva titular era a 1439, membro da
mais extensa série de locomotivas diePágina 7
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de estação ligou desesperadamente
para lá, para a tentar avisar a guarda
da mesma. Que poderia ela fazer? À
passagem do Internacional, podia fazer sinal para o maquinista parar com
a bandeira vermelha, e, caso houvesse ainda tempo, colocar petardos na
linha, o que indicaria uma paragem
extraordinária – e de urgência. Infelizmente, precisamente no momento
em que a chamada fora efectuada, a
guarda dava passagem ao Internacional. Não havia nada a fazer3.

sel da CP, a série 1400, com 67 máquinas – dez delas construídas na fábrica
“Vulcan Foundry”, em Inglaterra, a
mando da “English Electric”, as restantes montadas na Sorefame sob licença
da empresa britânica. De horário, pára
em todas as estações e apeadeiros, e
sai de Mangualde às 18h23. Em condições normais, aqui ele aguardaria pelo
Internacional; porém, como o local de
cruzamento fora alterado, como já foi
referido, o chefe de estação de Mangualde dá-lhe ordem de partida. E é a
partir daqui que a desgraça se começa a compor. E é precisamente depois
deste ponto que se torna complicado
colocar os acontecimentos por uma
ordem cronológica concreta.
O Internacional havia recuperado algum do seu atraso, mas não o suficiente, e isso fez com que o Posto de
Comando de Coimbra voltasse a alterar o local de cruzamento, desta feita,
para Nelas (PK 117.212). E, por isso,
quando o regional chega a MoimentaAlcafache, é-lhe dada ordem de marcha. Quatro quilómetros mais a sul, o
Internacional chega a Nelas com um
atraso significativo – a sua hora de
partida, em teoria, era às 18h19. Um
dos carregadores da estação de Nelas
fala do tamanho do comboio, tão comprido que o chefe de estação tivera de
lhe dar saída quase fora da estação –
ainda desconhecendo da alteração do
www.portugalferroviario.net

O mapa dos acontecimentos

cruzamento, e sem ter verificado se a
linha até à estação seguinte estava desimpedida. Cumprindo os trâmites do
cantonamento telefónico, o chefe de
Nelas telefona ao chefe de MoimentaAlcafache para lhe indicar a saída do
Internacional – e é então que recebe a
terrível notícia. O Internacional 314/5
e o Regional 1324 estavam em rota de
colisão. O mesmo carregador recordase da expressão do chefe de Nelas, pálido como a cal das paredes da estação,
a balbuciar “Vem aí o outro comboio.”
No entanto, ainda podia haver uma
esperança. Havia uma passagem de
nível entre os dois pontos, e o chefe

Em Nelas e em Moimenta-Alcafache,
o ambiente era pesado. Todos estavam parados à espera do inevitável.
E, às 18h37, deu-se o embate. “Não
ouvimos nenhum estrondo.” disse o
mesmo carregador ao site do Sindicato Democrático dos Ferroviários “Mas
passado um bocado vimos fumo para
os lados de Alcafache.”
Lágrimas
O embate fora numa zona rápida, em
que os comboios atingiam velocidades
entre os 90 e os 100 km/h. Para piorar ainda mais a situação, dera-se entre duas curvas – ou seja, nenhum dos
maquinistas teve possibilidade de ver
o outro comboio e frenar a sua composição, tentando minorar um pouco
a tragédia. Com a colisão, o fogo depressa irrompeu, absorvendo as três

O motor da 1961, projectado para as imediações do acidente com a força do embate
Página 8
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os fazia esperar o espectáculo dantesco que os esperava.
“Eu não me passava pela cabeça o que
iria encontrar.” disse João Marques,
bombeiro da mesma corporação de
Canas, hoje comandante, numa entrevista ao jornal Público “Só imaginava
que era um comboio de mercadorias.
Mas tivemos logo uma «vacina» que
nos preparou para o resto – o cadáver de uma senhora, queimada.” E, ao
longe, os dois comboios, envoltos em
chamas.

Os destroços da 1439

primeiras carruagens do Internacional e as duas carruagens da frente do
Regional. Foi o que viu a brigada da
GNR que se encontrava perto do local
do acidente, a cargo duma operação
“stop” de rotina; foram eles os primeiros a dar o alerta.
É uma ambulância que passa pelo local quem dá o aviso aos bombeiros:
“Enviem muitas ambulâncias para a
estrada Nelas-Mangualde!”. Nessa altura é o chefe dos bombeiros de Canas de Senhorim, Américo Borges que
se encontra na sala de comunicações,
pensa que é um acidente com um autocarro, até que vem nova súplica, da
mesma ambulância: “Enviem autotanques que as carruagens estão a arder.”
Ciente do que aquelas palavras significavam, Américo partiu logo para o
terreno para coordenar as operações,
sem sequer perder tempo a fardar-se.
Nesse dia, o calor havia sido intenso
na zona Centro. Os bombeiros daquela
região haviam lutado contra diversos
incêndios nas matas circundantes. E,
ao verem a coluna de fumo que se ergue da zona de Alcafache, os homens
que estavam no terreno julgam tratarse de mais um incêndio. É apenas com
a comunicação rádio que os bombeiros tomam conhecimento do sucedido, de que havia “um comboio a arder
perto de Alcafache”. No entanto, nada
www.portugalferroviario.net

Não havia nada que se pudesse fazer,
naquele momento, pelos passageiros,
pois o fogo que consumia as carruagens era demasiado intenso para que
os meios das corporações pudessem
fazer algo; para piorar a situação, as
chamas haviam alastrado ao pinhal
que circundava a linha, e os autotanques não conseguiam chegar ao pé
da amálgama de metal retorcido que
fora, poucos minutos antes, dois comboios. Aos bombeiros apenas restou
lutar para apagar o fogo do pinhal, ao
passo que, nas carruagens, se viviam
momentos agonizantes. À aflição dos
que procuravam fugir ao inferno galopante, juntava-se a dor de quem via os
seus entes queridos em chamas, sem
poderem fazer nada por eles. No en-

tanto, multiplicaram-se histórias de
heroísmo, de passageiros que ajudaram outros a sair do caos. Por exemplo
o caso dum homem que ajudou a retirar seis feridos das carruagens, voltou
uma sétima vez e já não regressou.
Só meia hora depois de terem chegado ao local do acidente é que os bombeiros conseguiram chegar perto dos
destroços. Durante esse tempo, muitas ambulâncias já haviam chegado
e partido com os feridos que haviam
conseguido sair. Mas o cenário que se
deparava aos soldados da paz era absolutamente horrível, com cadáveres
carbonizados pendurados nas janelas
e corpos, ou pedaços deles, ainda em
chamas. Coube-lhes (aos bombeiros
e aos populares que acorreram ao local da tragédia com possibilidades de
ajudar) a ingrata tarefa de retirarem
dos destroços os restos mortais e de
darem socorro aos sobreviventes que,
agonizantemente, ainda se encontravam encarcerados. Os sobreviventes
foram encaminhados para as unidades
de saúde mais próximas e, quando estas ficaram saturadas, para o hospital
central mais próximo. Todos eles, entre Lisboa e o Porto, receberam vítimas de Alcafache.
O impacto que o acidente teve foi im-

Uma das carruagens de passageiros, amassada do embate e carbonizada do incêndio
Página 9
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Secretaria de Estado da Emigração.
Rescaldo

O estado em que ficaram alguns dos bancos das carruagens

pressionante. Corporações de bombeiros um pouco de todo o país acorreram a Alcafache para ajudarem no que
fosse preciso. A população de Lisboa
acudiu aos apelos da rádio e da televisão e acorreu aos hospitais para dar
sangue – de tal forma que, em pouco
tempo se gerasse o caos nos hospitais de Santa Maria e da Cruz Vermelha, com ambas as instituições a não
terem mãos a medir. O Presidente da
República, Ramalho Eanes, deslocouse ao local do acidente via helicóptero
e, de regresso, “deu boleia” a um dos
inúmeros feridos que precisou de ser
transportado de Lisboa. Foram decretados três dias de luto nacional, com
Portugal a receber votos de pesar de
inúmeros países, até mesmo de nações de detrás da Cortina de Ferro.
Houve embaixadas que tentavam saber o paradeiro de pessoas dos seus
países que, calculavam, pudessem ter
viajado no Internacional.
Dois dias depois da tragédia, no dia 13,
por imposição do Ministério da Justiça, oito urnas, cheias de pedaços de
corpos impossíveis de serem identificados desceram à terra no cemitério
de Mangualde. Entretanto, a CP havia
disponibilizado transbordo rodoviário
entre Nelas e Mangualde, tentando
minimizar o impacto da tragédia na
circulação ferroviária na Linha da Beira
Alta. Os últimos restos mortais acabawww.portugalferroviario.net

ram de ser recolhidos no dia 14, tendo
a sua grande maioria sido colocada em
mais duas urnas, enterradas no dia seguinte, perto do local do acidente; por
essas alturas já uma empresa de Vila
Nova de Gaia procedia à desinfestação
e limpeza do local do acidente. Finalmente, no dia 16 de Setembro, cinco
dias após o desastre, a circulação ferroviária foi restabelecida. 61 sobreviventes do acidente seguiram de comboio,
para Paris, onde foram recebidos por
uma delegação da SNCF, que lhes ofereceu o pequeno-almoço na estação,
e por representantes da Embaixada e
consulado de Portugal, assim como da

No total, nunca se soube quantas pessoas pereceram no desastre: entre 14
a 150, dependendo da fonte. Cinco
dias depois do acidente, o Correio da
Manhã trazia o balanço de 48 mortos,
170 feridos, 110 sobreviventes e 64
desaparecidos – números que valem
o que valem, especialmente depois de
tantos anos.
Dois dias após a colisão, o chefe da
estação de Nelas e o responsável da
estação de Moimenta-Alcafache (um
factor de primeira classe) foram apresentados a uma junta médica obrigatória em casos deste tipo, tendo sido,
mais tarde, responsabilizados do acidente, juntamente com o regulador
do Posto de Comando de Coimbra. O
chefe de Nelas reformou-se, o responsável de Alcafache despedido (e mais
tarde readmitido na empresa) e, do
terceiro, nada se sabe. No entanto,
faltavam ainda lidar com as responsabilidades legais. E, no banco dos réus
do tribunal de Mangualde, sentaramse os três intervenientes já citados e
ainda a guarda da passagem de nível,
acusados de negligência grosseira. Porém, a sentença foi inesperada: “não
foi possível formular relativamente, a
cada réu, um juízo de culpa porque foi
afastada a hipótese de actuação por

Uma das carruagens-cama da SNCF que seguiam no Internacional
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que perderam, dos traumas com que
ficaram depois do acidente, da falta
de apoio por parte da CP, e de como,
dezasseis anos antes do tristemente célebre ataque terrorista às Torres
Gémeas de Nova Iorque, foram intervenientes directos no 11 de Setembro
português.
Agradecimentos:
Paulo Castelo
Pedro Sabino
Fontes:
Diário de Lisboa
Jorge Pais
Jornal de Notícias
Público
SIC
Algumas das carruagens encavalitaram-se em cima das outras

negligência”.
Este acidente foi o mais grave duma
época em que, infelizmente, a ferrovia
portuguesa era tudo menos segura,
com acidentes graves a acontecerem
todos os anos, e fez com que fossem
repensadas as condições do caminhode-ferro em Portugal. Passaram a ser
utilizados materiais não-inflamáveis
na construção das carruagens, e foram
introduzidos novos sistemas de segurança – poucos anos depois, o Convel
(Controlo de Velocidade) seria obrigatório para todos os comboios. A Linha
da Beira Alta foi sendo modernizada,
com o cantonamento telefónico a ser
substituído pelo automático. Um acidente como o de Alcafache, nos dias
de hoje, seria tremendamente difícil
de acontecer4.
Alcafache foi ainda um marco a outro
nível, o do jornalismo. As capas dos
jornais de dia 12 e dos dias seguintes
mostravam a dimensão nua e crua da
tragédia – ao extremo. As fotos dos cadáveres e dos pedaços de corpos pendurados nas janelas das carruagens
que enchiam as capas dos matutinos
chocaram o país, ao ponto de, daí em
diante, os jornais de nomeada procurarem ser mais comedidos na mostra
das desgraças que afligissem o país.
www.portugalferroviario.net

Passam agora 26 anos sobre esta tragédia. No local onde o Internacional 315 e o Regional 1324 colidiram,
ergue-se agora um memorial às vítimas, exactamente sobre o local onde
foram sepultadas as urnas com restos
mortais inidentificáveis. O memorial
foi construído pela Associação de Emigrantes de Santa Maria de Válega, perto de Ovar, e inaugurado em 2005, no
vigésimo aniversário do acidente. E todos os anos, por esta altura, realizamse cerimónias de homenagem no local
do acidente. Muitos dos sobreviventes
falam do que sentiram, das pessoas

Notas:
1
Quatro carruagens de passageiros,
três carruagens-cama “Wasteels” da
SNCF e um vagão de bagagens.
2
Três carruagens de passageiros e
um furgão.
3
Também existe a versão de que a
guarda, em recebendo a chamada, e
com medo dos comboios chocarem à
sua frente, fugiu em pânico.
4
Mas não impossível, infelizmente.
Um exemplo disso aconteceu na estação de Abela, na Linha de Sines, a
14 de Maio de 2003, com dois comboios de mercadorias a colidirem
frontalmente, causando duas vítimas
mortais.

O monumento erigido no local do acidente, em memória às vítimas - © Pedro Sabino
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Os 30 anos das locomotivas 1900 e 1930
2ª parte
por João Cunha

Comboio de Carvão Central do Pego - Porto de Sines, na estação de Vidigal - © João Cunha

Na década de 90, a CP apostou forte
na evolução do freio a vácuo para freio
a ar comprimido em todo o seu parque
de locomotivas, carruagens e vagões,
e as duas subséries (1900 e 1930) tiveram então a oportunidade de finalmente serem chamadas a rotações
mais apertadas e com mais serviços.
As 1930 começaram a aparecer na Beira Baixa com a tracção dos comboios
mais rápidos da linha, e com a introdução a partir de 1995 das carruagens
Sorefame modernizadas, asseguraram
todos os comboios Intercidades Lisboa – Covilhã (desde o Entroncamento), Barreiro – Faro e Barreiro – Beja,
à medida a que estes comboios foram
recebendo as ditas carruagens.
As 1900 após a sua curta experiência
nos comboios de passageiros, e mantendo ainda os tráfegos de Sines, receberam aquele que ainda hoje é, provavelmente, o seu mais emblemático
www.portugalferroviario.net

tráfego: os comboios de minério de
Neves Corvo. A linha foi aberta à exploração em 1991, construída pela sociedade mineira Somincor e oferecida
à CP, e desde então até aos dias de
hoje as 1900 asseguram o transporte
de minério entre as minas e o porto de
Setúbal, e ainda o aprovisionamento
de areia carregada nas proximidades
de Grândola, destinada a encher as
galerias da mina. Estes comboios, de
cerca de 1100 toneladas, testam os
limites destas locomotivas nas duras
rampas da linha do Sul e do ramal de
Neves Corvo.
Em 1993 começou a época de ouro
das 1900, com a abertura da central
do Pego, em Abrantes. Esta central é
desde então abastecida por via férrea
de carvão descarregado no Porto de
Sines. Comboios de 2.250 toneladas,
com os novos vagões Uaoos, com engates Atlas, tornaram-se num símbolo

da CP, e nos comboios mais pesados alguma vez realizados no país.
O comboio carregado saía de Sines com
unidade múltipla de três locomotivas
1900, ficando uma das locomotivas
depois em Ermidas-Sado (embora posteriormente tenha passado a ser regra
seguirem as três até ao Poceirão). Enquanto a electrificação entre Entroncamento e a Central do Pego não ficou
pronta, eram as locomotivas 1900 a
irem até Abrantes.
A partir de 1995, com a entrega do segundo lote de locomotivas 5600 equipadas com engate Atlas, a troca de
tracção passou a efectuar-se no Setil,
e mais tarde, com a electrificação da linha de Vendas Novas, no Poceirão.
As 1930 permaneceram dedicadas aos
comboios de passageiros, assegurando
quer na linha do Sul, quer na Beira Baixa, todos os tipos de comboios, desde
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regionais até aos Intercidades. Além
disso mantiveram a tracção do comboio Lusitânia entre o Entroncamento e
Valência de Alcântara (com um pequeno interregno em que as 333 da Renfe
vinham até Abrantes).
Esta situação permaneceu inalterada
até 2004, data da electrificação da linha do Sul e da sua ligação a Lisboa via
ponte 25 de Abril. Nessa data muitas
1930 foram encostadas por terem ficado excedentárias, e a sul do Tejo ficaram encarregues apenas dos comboios
Intercidades Lisboa – Beja e, a partir de
2006, dos comboios Intercidades Lisboa – Évora.
Na Beira Baixa o ano 2005 foi também
de mudança, com o percurso Abrantes
– Castelo Branco a ser electrificado, e
com o serviço regional a ser reformula-

Comboio regional Covilhã - Lisboa, em Alcains - © João Cunha

do para beneficiar de automotoras. As
1930 ficaram desde então limitadas
ao percurso Castelo Branco – Covilhã
à cabeça dos comboios Intercidades.
Em relação às 1900, 2003 foi o ano
da electrificação integral do itinerário dos granéis até Sines, e como
consequência perderam os comboios
de carvão para as 5600. Inicialmente
condenadas a um abate precoce (que
vitimou aliás a 1906 e 1910, abatidas
em 2003 e nunca mais reactivadas),
acabaram pouco depois por ser salvas
pela reestruturação da unidade de
negócios de mercadorias da CP, e cujo
crescimento acabou por absorver todas as locomotivas 1900 até aos dias
de hoje.

Comboio de cereais Lisboa - Ramalhal - © João Cunha
www.portugalferroviario.net

Vários tráfegos foram-lhes sendo atribuídos, desde tráfegos de areia até
ao tráfego de biodiesel Alhandra – Sines, mas a crescente aposta na tracção eléctrica foi empurrando-as para
outras tarefas. Mantendo os tráfegos
de Neves Corvo, mantendo ainda os
comboios de mercadorias do Alentejo
e alguns na península de Setúbal, as
1900 foram também crescentemente
utilizadas à partida do Entroncamento
para comboios de mercadorias sobretudo em direcção a Badajoz.
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cado ao socorro de composições na
ponte 25 de Abril), e o futuro reserva
a migração de mais unidades para a
CP Carga.
O fim dos Intercidades em tracção
diesel até à Covilhã motiva também a
reflexão sobre a tracção do comboio
Lusitânia, o que pode precipitar a migração das duas locomotivas ainda na
posse da CP Longo Curso para a CP
Carga.

Comboio Intercidades Lisboa - Covilhã, em Alcaide - © João Cunha

Sem mais electrificações de grande
monta previstas para os próximos
anos, e com a omnipresença assegurada nas linhas electrificadas de Norte
a Sul do país à cabeça de comboios de
mercadorias, parece ser seguro dizer
que os motores AGO V12 que equipam
estas locomotivas continuarão a fazerse ouvir ruidosamente onde quer que
hajam mercadorias para transportar.

A partir de 2008 destronaram as 1960
no Oeste, onde reinavam sem concorrência há alguns anos, e pouco depois
afastaram-nas por completo, assegurando todos os comboios entre o Louriçal e Lisboa.
Já as 1930 não tiveram tanta sorte. As
1932, 1933, 1934 e 1936 foram vendidas à Argentina, onde algumas ainda
são utilizadas. Várias outras foram encostadas à espera que necessidades futuras de serviço as pudessem trazer de
volta ao activo. O efectivo ficou bastante diminuído, reservado a 4-5 unidades
na CP Longo Curso, depois do fim dos
comboios Intercidades para o Alentejo,
na sequência das obras de modernização e electrificação da linha do Alentejo
entre Vendas Novas e Casa Branca.
Actualmente parece certo que todas
as locomotivas que permanecem em
serviço nas duas séries, continuarão
a ser usadas durante o tempo que for
necessário esperar até à encomenda de
novas locomotivas diesel (que não está
prevista).
Existem já duas 1930 afectas à CP Carga, complementando a frota de 1900
(que tem um exemplar sempre dediComboio de Areia para as minas de Neves Corvo, no ramal com o mesmo nome - © João Cunha

www.portugalferroviario.net
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Linha do Algarve uma reflexão
por Pedro André

Foto 1: Meia Praia em Junho de 2011 - © Pedro André

Depois de na Trainspotter do mês
de Julho nos termos referido ao fim
anunciado pela REFER das obras na
Linha do Algarve, vamos neste mês
escrever um pouco sobre o que ficou
por fazer e que não deixa de ter a sua
importância, quer para a melhoria de
segurança na circulação, quer para a
boa imagem que os caminhos-de-ferro deviam mostrar, e que, neste caso
,não mostram.
Comecemos então pelo problema
que afecta uma zona de intenso turismo, na zona de Lagos e da Meia Praia.
A Linha do Algarve actua nesta zona
como “fronteira” entre a estrada, com
os seus parques de estacionamento, e
a zona balnear. Apenas junto ao apeadeiro da Meia Praia existe uma passagem de nível devidamente sinalizada
e automatizada permitindo a passagem de veículos; todas as outras passagens das redondezas são pedonais,
o que “obriga” a que os maquinistas
www.portugalferroviario.net

venham constantemente a buzinar
durante largas centenas de metros,
chamando assim a atenção aos
mais desprevenidos.
Numa dessas passagens pedonais
deparámo-nos com o que se pode
ver na fotografia 1: uma promessa
da construção de uma passagem
desnivelada que parece ter ficado
mais uma vez esquecida pela autarquia, uma vez que era esta que
tinha assumido a responsabilidade
da mesma. Passado o prazo indicado pela Câmara Municipal de Lagos, o problema mantêm-se, e não
parece que tenha solução à vista.
Fica aqui então o reparo.
Dando o devido valor a todas as
obras efectuadas na linha do Algarve, temos, no entanto, de referir
que algumas estações apresentam
um aspecto a roçar o péssimo. Por
exemplo, na estação de Portimão,
que movimenta um número signi-

ficativo de passageiros, encontrarem-se travessas de madeira de
1965 e uma “flora” digna de fazer
inveja a um qualquer jardim, como
se pode ver na foto 2. Será que, nos
dias de hoje, já não se arranja nem
que seja uma dresine com químicos
e um par de homens para efectuarem uma limpeza à via?
O problema do atravessamento das
linhas para aceder às diferentes
plataformas continua a verificar-se,
o que, nos casos de cruzamentos,
revela um perigo adicional para os
passageiros: ao contrário do que
seria suposto acontecer, as 0600’s
não ficam paradas paralelamente
ao lado uma da outra, mas sim uma
de cada lado da passadeira de madeira, o que implica que, nalguns
casos, o passageiro passe pela traseira de uma unidade e possa, sem
a devida atenção, ser colhido pela
composição em sentido contrário.
Página 15
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Já basta os passageiros habituais e
os turistas terem de se sujeitar às
condições adversas do material circulante do final dos anos 70 (que
continua a cumprir dentro das limitações o que lhe é “exigido”), quanto mais utilizarem algumas estações
que fazem lembrar um qualquer país
do Terceiro Mundo sem as mínimas
condições, em que nem casas de banho abertas vão existindo, como no
caso da Mexilhoeira que tinha uma
porta de grades a impedir a entrada? O equipamento exterior de comunicações da estação está como se
pode ver na foto 3!
Sendo esta estação ponto de partida
e chegada para um percurso pedestre que nos leva a percorrer um pouFoto 2: Estação de Portimão em Junho de 2011 - © Pedro André
co da ria de Alvor e do Barlavento AlNa Mexilhoeira Grande, os proble- Será que por causa de não ter avan- garvio, não seria do interesse mútuo
mas mantêm-se e, mais uma vez, çado a requalificação das estações oferecer aos utilizadores umas conas plantas vão florescendo entre vai-se deixando chegar os espaços dições mais dignas?
as linhas, dando um aspecto rural a um aspecto tão miserável? A um
e abandonado à estação, onde a aspecto que deixa qualquer antigo Esperemos que, o mais brevemente
falta de balastro é muito evidente. funcionário dos caminhos-de-ferro possível, a REFER, em conjunto com
Será que não havia dinheiro para com uma imensa vergonha e tristeza as câmaras municipais, consigam
mais uns quilos de balastro que pu- de recordar como era antigamente resolver alguns dos problemas que
dessem colocar por ali? Às vezes, em que tudo tinha de andar limpo afectam esta linha e, assim, consedá que pensar na lógica que exis- e funcional, e olhar para o presente guirem dar um ar mais moderno,
te aquando das renovações de via. e deparar-se com uma situação des- mais limpo e mais seguro ao caminho-de-ferro nesta zona do Algarve!
tas?

Foto 3: Mexilhoeira Grande em Junho de 2011 - © Pedro André
www.portugalferroviario.net
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A modernização de Bombel a Évora

Marcha especial Lisboa SA-Évora à passagem por Vendas Novas, 23-07-2011 - © José Sousa

assenta toda em
travessas monobloco e é constituída por carril de
60 kg/metro, foi
instalada sinalização automática
que é controlada
pelo CCO de SeComo já referido, o troço Bombeltúbal.
Casa Branca foi alvo de profundas intervenções, tudo o que existia na li- O Posto do Concentração de Sinalinha foi removido, e até a plataforma zação de Vendas Novas encontra-se
onde assenta a linha foi reconstruída, instalado na estação do Poceirão e
por forma a melhorar a drenagem e controla a sinalização das estações
de Vendas Novas, Torre da Gadanha,
sustentação dos terrenos.
Casa Branca, Monte das Flores e ÉvoAlém da modernização da via, que

Na última Trainspotter tomamos
como destaque a abertura da linha
do Alentejo, entre Bombel e Évora.
Nesta edição propomos abordar
novamente assunto, mas agora do
ponto de vista mais técnico, apresentando os layouts das novas estações.

...

Estação de Vendas Novas (1) - © REFER
www.portugalferroviario.net
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...

Estação de Vendas Novas (2) - © REFER

ra, bem como os troços de plena via dispõem de secções de via com
adjacentes.
detecção de comboios. As linhas
No troço entre Vidigal/Bombel e secundárias sem detecção de comVendas Novas vigora o regime de boios estão representadas a traço
cantonamento interpostos com Blo- mais fino.
co Orientável Externo, enquanto
no troço de Vendas Novas e Évora
vigora o regime de cantonamento
interpostos com Bloco Orientável
Interno.

Estação de Torre da Gadanha
As agulhas 4 e 6 são eclissadas na
posição normal, enquanto que a
agulha 5 é eclissada na posição invertida.

Em todos os troços de plena via encontram-se instalados contadores Estação de Casa Branca
de eixos. São ainda colocadas traAs agulhas 5 e 6 são bloqueadas na
vessas e sinais de barragem a proteposição normal no terminal técniger as linhas em serviço.
co.

Nos diagramas das estações estão
apresentados as agulhas e as secEstação de Vendas Novas
ções isoladas de via, bem como alguns elementos de segurança.
A agulha 16II é eclissada na posição
Todas as linhas principais e algumas normal. As agulhas 7 e 9/C1 estão
das linhas secundárias das estações fora de serviço.

Fontes:
Instrução de Sinalização Nº11
(REFER)

Estação de Torre da Gadanha - © REFER

www.portugalferroviario.net
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Estações de Casa Branca, Monte das Flores e Évora - © REFER
www.portugalferroviario.net
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CP 1208

que equipou todo o parque de
locomotivas da Companhia em
1973/74. Saiu de fábrica com
o farol no topo, mas ainda nos
anos ‘60 foi remodelado para a
posição que hoje se mantém.

A 1208 no ramal da Sorefame, na década de ‘60 - © Fundação Calouste Gulbenkian

Foi colocada inicialmente num
dos depósitos de Campolide,
Figueira da Foz, Coimbra-B ou
até Entroncamento, efectuando serviços mistos e ónibus em
toda a zona centro do país. Devido à sua limitada potência, a
CP confiava-a sobretudo a serviços leves, de preferência evitando linhas como a Beira Alta ou
Beira Baixa, o que foi impossível

A locomotiva escolhida para este mês está a comemorar de evitar.
precisamente meio século de serviço. A 1208 fez parte de Com a chegada das locomotivas 1400, a 1208 terá sido deslouma encomenda de quinze locomotivas diesel-eléctricas, cada para sul do Tejo (depósito do Barreiro), encarregandosimilares às BB 63000 francesas, realizada em 1959 à “Sose de serviços no Alentejo, Algarve e distrito de
cieté Emile Brissoneau & Constant Lotz”, tenSetúbal. Esteve sobretudo dedicada a comboios
do sido construídas na Sorefame sob licença
de passageiros, como tranvias a Setúbal e reda respectiva empresa. Em 1963/64, a CP
gionais pelo Alentejo e Algarve, mas também a
viria a adquirir mais dez locomotivas iguais,
curtos mercadorias, principalmente na zona inperfazendo a série final 1201 a 1225. Os seus
dustrial de Setúbal e Barreiro.
825 Cv e velocidade máxima de 80 km/h tiA 1208 em Agosto de 2001 ainda estava ao sernham como principais objectivos os serviços
viço nos regionais entre Évora e Casa Branca e,
de linha, mas também de manobras. Devido
já em 2002, encontrava-se fora de serviço, enao seu reduzido peso por eixo, podiam visitar
costada no Barreiro. A partir daí foi vendida para
todas em linhas em Portugal.
o empreiteiro “Ferrovias”, onde ainda hoje efectua serviço,
A 1208 vestiu inicialmente a pintura azul com faixa branca estando no preciso momento em Barcelos nas obras de reno topo e leito, e, sob a alçada da CP, só veio a receber modelação dos túneis de Tamel e Carreira. Quem ali a vê,
mais um esquema de pintura - o laranja com riscas brancas, triste e desprezada, não imagina o quão emblemática é a sua
história!

Características principais:

Numeração UIC: 90 94 1 061208-1 [actualmente: 93 94 2 000033-2]
Construtor: SOREFAME [sob licença da
Société Brissonneau & Lotz]
Numeração de fábrica: 217
Data de construção: 1961
Comprimento: 14,680 m
Largura: 2,800 m
Altura: 4,030 m
Peso (ordem de marcha): 64,7 t
Disposição dos rodados: Bo’Bo’
Velocidade máxima: 80 km/h
Esforço de tracção (arranque): 16.000 kg
Potência nas rodas: 600 Cv (441 kW)
www.portugalferroviario.net

A 1208 em Contumil, em Abril de 2011 - © Gil Monteiro
Fontes: CP; LusoCarris
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Avanços e Recuos na
Alta Velocidade
O ministro da economia esteve reunido
no dia 17 de Agosto com o homólogo
espanhol, a fim de comunicar a sua intenção em anular ou adiar o projecto
de Alta Velocidade entre o Poceirão
e Caia. Ao fim da reunião, o ministro
anunciou que a decisão afinal será
tomada em Setembro e que será criado um grupo de trabalho para estudar
as possíveis alternativas. Em causa está
a conclusão da linha de mercadorias
entre Sines e Caia (Évora-Caia), e que,
adiando o projecto de Alta Velocidade,
terá que ser construída independentemente, com um custo aproximado de
500 milhões de euros.
Relembre-se que o projecto de AV entre Poceirão e Caia, que inclui a linha
de mercadorias, tem um custo aproximado de 1400 milhões de euros, e que
parte deste investimento será garantido por fundos comunitários.
Caso o projecto seja suspenso, os diversos empreiteiros envolvidos exigem
ainda ao estado português mais de 160
milhões de euros em indemnizações. A
isto tudo, acresce ainda os compromissos com Espanha, que já avança com as
obras no terreno.
Com tantos avanços e recuos e sem
um quilómetro de via construída, a AV
portuguesa já custou 116 milhões de
euros!

EMEF da Figueira da Foz, Junho de 2008 - © José Sousa

Estação de S.Bento é das mais belas
do mundo
A revista norte-americana “Travel + Leisure” considerou a estação de S.Bento
como uma das 16 estações mais belas
do mundo.
A estação, inaugurada em 1915, é destacada pela sua fachada em pedra e telhados de mansarda, bem como pelos
seus deslumbrantes azulejos criados
por Jorge Colaço e que ocupam uma
área superior a 550 m2, retratando vários episódios da história de Portugal.
Neles podemos encontrar, por exemplo, a entrada triunfal de D. João I e o
seu casamento com Dª Filipa da Lencastre no Porto.

EMEF da Figueira da Foz em vias de
encerrar em Novembro
Temendo o pior, os 34 trabalhadores
da EMEF da Figueira da Foz reuniramse no mês de Agosto, para debater
uma carta recebida da administração
da CP, sugerindo o encerramento daquele grupo oficional. Após a reunião,
manifestaram a sua preocupação junto
do Presidente da Câmara.
A confirmar-se, a manutenção do material circulante da linha do Oeste passará a ser realizada em Guifões ou no
Barreiro.
A EMEF promete tudo fazer para que a
decisão seja alterada.

Tal como o Velaro da Renfe, o Talgo 350 poderá vir a Portugal. Aqui, um exemplar na linha de Valladolid © Víctor de la Cruz
www.portugalferroviario.net
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