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Linha do Oeste com novos horários

Desde o dia 8 de Setembro estão em vigor novos horários na Linha 
do Oeste, que procuram facilitar as suas deslocações com ligações 

diretas entre Caldas da Rainha e Coimbra, onde se encontram 
ligações aos serviços Alfa Pendular e Intercidades

A ligação à Figueira da Foz é feita, pelo serviço urbano de Coimbra, 
na estação de Verride  mantendo-se um comboio rápido no período 

da manhã entre Figueira da Foz e Coimbra e no final do dia, no 
sentido inverso.

40% de desconto em 
Intercidades e Alfas

A CP oferece-lhe 40% de desconto para viagens em todos os 
comboios Alfa Pendular e Intercidades, para todos os destinos, 
se adquirir os bilhetes com cinco ou mais dias de antecedência 

relativamente à data de realização da viagem.

Serviço Intercidades em Braga a partir de 
dia 15 de Dezembro

A CP retomou o serviço Intercidades em Braga no dia 15 de 
Dezembro. Aos quatro Alfas diários na capital minhota, a CP adiciona 

um comboio Intercidades com ligação a Lisboa. Consulte o horário 
no site da CP.

Museu Nacional Ferroviário
Inaugura o Comboio Presidencial

A FMNF inaugurou no dia 12 de Dezembro o Comboio Presidencial, 
numa cerimónia oficial com o comboio especial entre Lisboa e o 

Entroncamento. A estação de Santa Apolónia foi o local escolhido 
para mostrar o comboio. No próximo mês esperamos dar destaque 

ao evento.
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Locomotiva 1947 liderando o 
mercadorias 41817 Entroncamento - 
Huelva, com Elvas em pano de fundo, 
Abril de 2013.

João Cunha
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No passado dia 28 de Outubro comemora-
ram-se 157 anos da inauguração do primei-
ro troço de caminho-de-ferro em Portugal. 

Nesse longínquo ano de 1856, o, então, reino de Portu-
gal aplaudiu e deu vivas à chegada da via férrea à na-
ção, sendo dado um grande passo rumo à modernidade 
e à mobilidade das pessoas dentro do seu próprio país.

Hoje em dia, o caminho-de-ferro em Portugal po-
de-se assemelhar, de facto, a um idoso de 157 anos 
de idade (assumindo-se, obviamente, que a raça hu-
mana pudesse chegar a essa longevidade): caduco, 
decrépito, completamente desfasado da realidade e 
desactualidado de um mundo que, entretanto, mudou 
radicalmente. Quando os traçados das linhas que es-
tão em funcionamento são ainda os traçados originais, 
projectados e desenhados para uma população e para 
uma realidade que já não é a actual, acabamos com um 
caminho-de-ferro que não serve o seu objectivo princi-
pal: transportar pessoas e mercadorias de uma forma 
rápida, eficiente e com poucos custos. E o que é pre-
ocupante é verificar que não existe vontade de alterar 
esta situação, que se continua a defender a reabertura 
de linhas encerradas mas com os mesmos traçados do 
antigamente, que “devolvam o comboio às pessoas” as-
sim como está. Olhemos, por exemplo, para o Ramal de 
Cáceres. Desde que este perdeu o seu serviço regional, 
em 2011, surgiram vozes reivindicando o regresso dos 
comboios àquele troço, que data de 1880 e vai às cur-
vas e curvinhas por terreno que, de modo algum, jus-
tifica um traçado assim tão sinuoso. Passa longe das 
povoações cujas estações e apeadeiros supostamente 
servem (tirando a Beirã, que tem a estação de Marvão-
-Beirã colocada dentro do seu limite urbano, todas as 
restantes estações e apeadeiros estão pelo menos a 
um quilómetro dos aglomerados populacionais que as 
baptizaram)… e é este troço de linha, de 72 km de ex-
tensão, que, sem qualquer reajuste de traçado, se acha 
que deve ser reaberto e reutilizado como forma de o 
colocar ao serviço das populações. Agora a minha per-
gunta é: que populações? As mesmas que já deixaram 
de procurar o caminho-de-ferro como solução para os 
seus problemas de mobilidade, virando-se antes para 
as estradas que lhes passam à porta de casa e lhes 
permitem chegar a todo o lado? Mas, obviamente, este 
caso não é o único.

Obviamente que existem culpados desta situação. 
Desde há muito que se tem notado uma autêntica fal-
ta de investimento na ferrovia, ao mesmo tempo que o 
número de auto-estradas tem crescido a um ritmo aluci-

nante. Enquanto, em 1963, existiam 44 km deste tipo de 
vias para 3.647 km de vias férreas, hoje em dia temos 
3.029 km de auto-estradas para 2.544 km de caminhos-
-de-ferro. Ao mesmo tempo, é alarmante verificar-se 
que a modernização das vias de caminho-de-ferro limi-
ta-se a uma rebalastração, carris novos, talvez, corrigir-
-se umas curvas mais apertadas, colocar-se catenária 
e pronto. O caso da Beira Baixa, então, é uma amostra 
gritante de como se enterrar dinheiro público na moder-
nização de uma linha e continuar-se a ter algo desajus-
tado da realidade e que não consegue ser competitivo 
com as vias rodoviárias (leia-se: A23), apesar do preço 
da gasolina e das portagens. 

A falta de investimento teve mais uma prova recen-
temente, com a suspensão (temporária?) da circulação 
no troço Sernada do Vouga – Oliveira de Azeméis da 
Linha do Vouga e a redução de velocidade máxima no 
restante da linha para uns ridículos 20 km/h. É a conti-
nuação da agonia do parente mais pobre da ferrovia na-
cional, da qual praticamente ninguém das gestões quer 
saber (como está patente no facto de, em Espinho, não 
ter sido contemplada uma ligação desde o terminal da 
via estreita ao apeadeiro da Linha do Norte aquando da 
construção do túnel – outro dos gastos faraónicos na 
rede ferroviária nacional cujo retorno em termos de fun-
cionalidade e utilidade tem sido praticamente nulo), que 
tem troços em que os carris assentam na própria terra, 
onde apenas a força das autarquias tem feito com que 
as automotoras construídas pela Sorefame há 23 anos 
ainda circulem entre Aveiro e Espinho. É inconcebível 
que exista uma linha que atravessa uma área com uma 
densidade populacional até razoável e tenha condições 
dignas de um qualquer país terceiro-mundista. O com-
boio tem de ser um transporte de massas, mas há que 
transportá-las em condições dignas. 

E, continuando neste assunto, não posso fechar 
este editorial sem uma palavrinha sobre a Linha do Nor-
te. É a linha mais importante do país. Isto é um ponto 
assente. Também é ponto assente que o dinheiro que 
já se enterrou nas obras de modernização da mesma 
dariam para construir umas duas ou três novas linhas 
de Alta Velocidade a ligar Lisboa e o Porto, com a agra-
vante de o resultado final, até agora, ser absolutamente 
deplorável, com o troço Ovar – Vila Nova de Gaia a ser 
digno de um filme do Indiana Jones.

É a ferrovia que temos. Se existem formas de re-
verter esta situação? Existem. Têm é de ser feitas. E 
é esse o objectivo desta edição da Trainspotter, tentar, 
sem pretensiosismos, começar a mudar mentalidades 
em relação ao estado do caminho-de-ferro em Portugal. 
Onde seja preciso, doa a quem doer.

Carlos Loução
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descARRilAmeNto NAs devesAs

Um comboio de mercado-
rias descarrilou ao final do 

dia 8 de Novembro à entrada da 
triagem da estação das Devesas, 
em Vila Nova de Gaia, o que obri-
gou a um corte temporário da via 
férrea no sentido sul-norte entre 
Granja e Campanhã, levando a 
atrasos problemáticos na circula-
ção naquele troço, principalmente 
por ser sexta-feira.

Na origem do acidente esteve 
o comboio nº 52810/1 (Praias do 
Sado – Darque), que seguia com-
posto por vários vagões Kbs. Pelo 
menos um terá descarrilado, não 
originando no entanto prejuízos 
de maior. Problemático é um des-
carrilamento destes ter sucedido 
num dos troços mais congestio-
nados e que pede uma profunda 
renovação há largos anos.

335.020 EM PORTUGAL

A juntar-se à locomotiva 335.021 
alugada à Takargo pela Alpha 

Trains em Junho deste ano, a locomo-
tiva 335.020 começou a circular tam-
bém no nosso país no passado mês. 
Esta locomotiva, também pertença da 
Alpha Trains, está alugada ao consór-
cio Ibercargo (Takargo e Comsa) e 
tem sido avistada a traccionar alguns 
comboios internacionais, como o trá-
fego de amoníaco na Linha do Leste e 
o Iberian Steel de Vigo para Penalva.

Ricardo Ferreira

João Joaquim

A CP Carga colocou à 
venda, no passado mês 

de Novembro, 114 vagões 
considerados excedentários 
pela empresa. Na lista de 
vagões, distribuídos por diversas 
estações no país, encontram-se 
14 Hccerrs, utilizados outrora no 
transporte de viaturas da Auto-
Europa, 6 Kbmps de transporte 
de madeira, 35 Ldks, destinados 
ao transporte de automóveis mas 
que se encontravam sem qualquer 
utilização há vários anos, desde 
que encerrou a unidade da GM 
na Azambuja, a que se somam 
ainda 13 vagões cisterna Zaes 
igualmente sem serviço há longa 
data e, por fim, 46 vagões Us 
da primeira série (entre 3 séries 
fabricadas), afectos ao transporte 

de balastro.
O futuro deste material circulante 

encontra-se portanto em aberto, 
podendo voltar novamente 
a circular nas mãos de outro 
operador ou ser simplesmente 
abatido. O valor base de venda 
para sucata ou para fora da 
Península Ibérica é de 660 mil 
euros, enquanto a venda para 
algum operador do espaço 
Ibérico tem um valor base de 
864 mil euros. Com esta medida, 
a CP Carga procura conseguir 
alguma receita extraordinária 
e simultaneamente desfazer-
se de material com fracas 
perspectivas de vir novamente a 
ser necessário.

Fonte:  www.cpcarga.pt

CP CRESCE EM PASSAGEIROS

A CP apresentou dados relativos 
ao número de passageiros e de 

receita relativamente ao passado mês 
de Outubro. Destaca-se o crescimento 
global de 5,5% em número de passa-
geiros relativamente ao mesmo mês 
do ano passado. Os comboios regio-
nais estão no topo da lista, com um 
aumento de 11%, e os do longo curso 
com um aumento de 8,6%. Também 
as unidades de negócio de Lisboa e 
Porto apresentaram números posi-
tivos, respectivamente de 4% e 8%. 
Apesar deste balanço, na actividade 
da empresa ao longo do ano, os nú-
meros continuam a ser negativos, com 
uma queda de 94,7 milhões para 90 
milhões de passageiros transportados.

Fonte: www.jornaldenegocios.pt

cP cARgA veNde vAgões
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cP lisboA tRocA comPosições

A CP Lisboa procedeu a uma 
alteração temporária das 

unidades que efectuam os servi-
ços urbanos de Lisboa, a partir 
do passado dia 18 de Novembro. 
Desta forma, o serviço Sintra – 
Rossio, atribuído há longa data 
às unidades 2300/2400, passou 
a ser efectuado em exclusivo pe-
las unidades 3500, fazendo uso 
de sete unidades das dez dispo-
níveis ao serviço (mantém-se as 
unidades 3524 e 3526 a aguar-
dar revisão). Os serviços Mele-
ças – Oriente e Sintra – Alverca 
mantém-se previstos com UQE 
2300/2400, à semelhança do ser-
viço Alcântara – Azambuja que 
também passa a ser feito com 
estas unidades em detrimento 
das UQE 3500. A maior novidade 
surge no serviço Santa Apolónia 
– Castanheira do Ribatejo, onde 
passam a ser as UTE 2240 a as-
segurar o serviço urbano, entran-
do em rotação com as restantes 
unidades da CP Regional.

Esta alteração surgiu no sen-
tido de colmatar a falta de UQE 
2300/2400 ao serviço, visto que 
se encontra um grande núme-
ro de unidades imobilizadas a 
aguardar manutenção, e que in-
clusivamente levou anteriormente 
a CP a trocar as rotações dos ser-
viços entre 2300 e 3500 e mesmo 

a suprimir comboios, da família 
de Alverca. A imobilização das 
2300 estará relacionada com pro-
blemas de desgaste na Linha de 
Sintra que estão a motivar o des-
gaste prematuro de componentes 
dos rodados.

Para os passageiros dos com-
boios do Rossio, as UQE 3500 
têm-se traduzido sobretudo em 
maiores atrasos devido à dificul-
dade nas entradas e saídas de 
passageiros nas estações, en-
quanto nos comboios da família 
da Azambuja, as unidades 2300 
mostram-se por vezes insuficien-
tes em termos de capacidade 
para fazer face à procura. No ser-
viço da Castanheira do Ribatejo, 
também tem sido sobretudo a di-
ficuldade nas entradas e saídas 
que tem motivado atrasos.

Também no passado mês de 
Novembro, foi entregue à CP Lis-
boa a 2407 já com revisão e visu-
al renovado, a primeira da série 
2400 a merecer essa intervenção. 
Ao contrário das irmãs 2300, a 
2407 mantém os mesmos assen-
tos que tinha anteriormente, ape-
nas com estofos novos e iguais 
aos utilizados na renovação das 
UQE 3500, e mantém também as 
mesmas janelas. 

INTERNACIONAIS PERDEM 
RESTAURANTE

O “Lusitânia Comboio Hotel” e o 
“Sud-Express” passam a circu-

lar a partir do dia 1 de Dezembro sem 
a carruagem restaurante. A CP justi-
fica esta medida com a fraca afluên-
cia deste serviço a bordo, e por con-
seguinte pela necessidade de reduzir 
os custos operacionais. As refeições, 
jantar e pequeno-almoço, passam as-
sim a ser servidas exclusivamente na 
carruagem-bar.

A CP apresentou igualmente uma 
nova tabela tarifária para estes ser-
viços internacionais, nomeadamente 
nas classes Preferente e Gran Class. 
Assim, por exemplo, uma viagem Lis-
boa – Madrid em Gran Class single, 
reduz de 282€ para “apenas” 177€, 
e uma viagem Lisboa – Hendaye nas 
mesmas condições passa a custar 
177€, contra 237€ que se pagavam 
anteriormente.

Marco VIcente

RAMAL DA TRAFARIA 
CANCELADO

Como previsível e ainda antes de 
ter nascido como ideia concre-

ta, o Ramal da Trafaria foi cancelado. 
Sérgio Monteiro anunciou o abandono 
da ideia megalómana do terminal de 
contentores da Trafaria, possivelmen-
te substituído por outro no Barreiro 
ou em Algés. Pelo caminho, o Estado 
acabou por gastar algumas centenas 
de milhar de euros em estudos de tra-
çado.

Filipe Fernandes
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Novo tRáFego dA tAkARgo

Arrancou no dia 6 de No-
vembro um novo serviço de 

transporte de contentores entre 
Constanti (Barcelona) e São Mar-
tinho do Campo (Porto), operado 
pela Takargo.

Este serviço conta para já com 
uma circulação semanal por sen-
tido, tendo a sua partida de São 
Martinho do Campo (SMC) pelas 
11h de quarta-feira e a chegada 
pelas 12h de domingo. As par-

tidas de SMC têm, no entanto, 
verificado atrasos consideráveis, 
levando à marcação de marchas 
especiais com partida do Terminal 
de SMC pelas 20h. Já a chegada 
aos domingos tem também verifi-
cado atrasos elevados, variando 
entre 3 a 4h.

Os comboios têm circulado com 
mais de 90% de ocupação e com-
posições a rondar os 400 metros.

REFORçO DOS TECOS PARA 
LEIxOES

Devido a nova paralização no 
porto de Lisboa por motivos de 

greve, assistiu-se ao reforço das circu-
lações entre a Bobadela e Leixões em 
ambos os sentidos, com a marcação 
de diversos comboios especiais de 
transporte de contentores durante o 
mês de Novembro. 

Também no eixo Terminal XXI – Lei-
xões se verificou o reforço pontual das 
circulações  em alguns dias do mês.

Nuno Magalhães

José Sousa

A CP prepara-se para alargar 
em breve o serviço de 

internet gratuita a bordo a todos 
os comboios Intercidades. Até à 
data, apenas as três UTE 2240 
afectas ao eixo da Covilhã é que 
já dispõem deste serviço.  

Esta medida surge depois de, 
no passado mês de Novembro, a 

CP ter concluído a instalação do 
serviço wi-fi nas dez unidades que 
realizam o serviço Alfa Pendular.

De forma a promover este 
novo serviço a bordo, a empresa 
colocou uma publicidade alusiva 
na locomotiva 5617, unidade 
afecta à CP Longo Curso.

Wi-Fi chegA Aos iNteRcidAdes

NéLSON OLIVEIRA NOMEADO 
PARA O GISAF

Nélson Oliveira foi o nome esco-
lhido em Novembro pelo Minis-

tério da Economia para responsável 
pelo Gabinete de Investigação de Se-
gurança e Acidentes Ferroviários (GI-
SAF). Este gabinete, a quem compete 
a investigação de acidentes de domí-
nio ferroviário, encontrava-se sem ac-
tividade já desde o final de 2011 por 
falta de director.

Nélson Oliveira, conhecido por ser 
presidente da APAC (Associação Por-
tuguesa dos Amigos do Caminho de 
Ferro) e pelas várias contribuições de 
consultadoria no âmbito do transporte 
ferroviário, conta no currículo acadé-
mico com uma licenciatura em enge-
nharia civil no Instituto Superior Téc-
nico e ainda uma pós-graduação em 
engenharia ferroviária obtida na Facul-
dade de Engenharia da Universidade 
Católica Portuguesa.

© João Joaquim
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No passado dia 16 de Novembro 
nevou na zona de Aragón. 

Por ser sábado não havia nenhum 
comboio de mercadorias, ainda assim 
consegui fazer estas fotografias em 

Cariñena, a 50 km de Zaragoza.

                     viziNhA esPANhA

David Aguaded

David Aguaded

“Intercity” Zaragoza – 
Valencia deixando para trás a 

povoação de Cariñena
“Intercity” Cartagena – 
Zaragoza em Ferreruela

“Intercity” Cartagena – 
Zaragoza em Ferreruela

Outro “Intercity”, neste caso o 
Cartagena – Zaragoza deixando 
para trás Villarreal de Huerva.
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Redacção

A Rede FeRRoviáRiA NAcioNAl  
em 2013 

Vários

A Trainspotter encerra 2013 com um extenso artigo 
sobre o estado da rede ferroviária em 2013. Foi um 
ano marcado por incidências que há muito estavam 

(felizmente) esquecidas na nossa rede, e marcado também 
por opções políticas e orçamentais que colocam hoje em dia 

sérios desafios à operação ferroviária no nosso país.

O ano começou da pior forma, 
com um aparatoso acidente 

ferroviário em Alfarelos, onde uma 
UTE da série 2240 ficou completa-
mente destruída quando foi abalro-
ada naquela estação por uma loco-
motiva 5600 que fazia um percurso 
IC Lisboa – Porto. O relatório está 
por publicar, e algumas das causas 
conhecidas mostraram-se pouco 
convincentes.

Dias depois, um temporal asso-
lou o território e, como já vem sendo 
hábito, foram os comboios os primei-
ros a parar, e os últimos a retomar 
a circulação. Um pouco por toda a 
rede, árvores e catenárias caíram 
sobre a via, pedras rebolaram para 
as vias ferroviárias, e o solo abateu. 
Muito mais do que certezas, foi mais 
um episódio a levantar questões 
sobre a fiabilidade da rede, invaria-
velmente afectada de forma muito 
dolorosa quando o clima se mostra 
menos clemente.

Este foi o ano dos mil e um afrou-
xamentos na Linha da Beira Alta, 

que desde o início de 
2008 não tem interven-
ções profundas na su-
per-estrutura da via-
-férrea, e onde os 
atrasos superiores 
a trinta minutos 
para os comboios 
Lisboa – Guarda 
passaram de excepção 
a condição, num percurso 
que já é de si demorado – 
em 2013 continua a demorar 
mais de quatro horas para 
apenas 370 quilómetros.

O desgaste ondulatório 
dos carris está na ordem 
do dia. A RENFE Integria 
quer denunciar o contrato de 
manutenção que assinou com a CP 
para cuidar dos “Camellos” 592, que 
estão a precisar de rodados novos a 
um ritmo cinco a dez vezes superior 
ao normal. Os relatórios de inspec-
ção destas automotoras estão actu-
almente nos gabinetes jurídicos de 
CP e REFER, que procuram chutar 

culpas entre si, num assunto cuja 
culpa parece ser bastante fácil de 
atribuir.

A Linha de Sintra viu a quadru-
plicação até ao Cacém ser termina-
da, e terminada sem lubrificação de 
verdugos. As UQE 2300 começaram 
logo a acusar um desgaste anormal, 
que terá depois contribuído para 

© Pedro Mêda
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acelerar o desgaste dos carris no resto da linha, que 
com um tráfego intenso e um perfil longitudinal digno de 
uma linha de montanha acusa hoje em dia condições de 
circulação que impõem gastos de manutenção que torna 
inviável qualquer tipo de operação ferroviária… mesmo 
na linha mais frequentada do país.

O infeliz caso da Linha do Vouga, limitada a 10 km/h 
entre Sernada do Vouga e Oliveira dos Azeméis, vem-
-nos relembrar a urgência de uma política estratégica 
de investimento e operação que recentrem o papel do 
caminho-de-ferro naquelas que são as suas valências 
no contexto económico e social português. O embaraço 
de ver comboios a circular a velocidade semelhante à de 
portugueses de 80 anos caminhando a pé devia ser uma 
imagem do passado, provavelmente uma imagem que 
devia ter ficado como única quando o comboio inaugu-
ral da rede portuguesa, em 1856, avariou a caminho do 
Carregado. Ao invés, pareceu um prenúncio para aquela 
que é uma das redes de menor performance e capacida-
de da União Europeia.

Com uma rede ferroviária hipotecada e com fundos 
decrescentes, nem sistemas como o Convel parecem 
escapar às dificuldades de manutenção. A ferrovia é o 
meio de transporte que mais necessita de intervenções 
ao nível de todo o sistema e não de meras correcções 
localizadas, e a falta de dinheiro a nível global (REFER, 
CP, EMEF… todas se debatem com problemas financei-
ros tão sérios como os do Estado Central) personifica o 
sério risco da operacionalidade, fiabilidade e segurança 
da rede portuguesa se degradarem para patamares dig-
nos, pelo menos, da América do Sul pós-FMI.

Importa por isso, em jeito de balanço deste ano que 
queremos rapidamente esquecer, fazer um retrato sobre 
o estado actual da Rede Ferroviária Nacional (RFN), no 
que constitui um apelo também para que sociedade e os 
poderes públicos decidam, de uma vez por todas, em 
que lugar pretendem colocar e manter o comboio.

O autêntico escândalo em que se transformou a ope-
ração ferroviária em Portugal, normalmente até contra a 
vontade e competência de muitos técnicos conceituados 
e experientes da CP, REFER e EMEF, merece, também 
esta, uma intervenção externa, caso os actores políti-
cos continuem a ignorar a edificação de um sistema de 
transportes capaz de alicerçar o país para os desafios 
futuros.

Num país de rendas proibitivas pagas a produtores 
energéticos e a concessionárias de auto-estradas, o ca-
minho-de-ferro fica quase sempre para segundo plano, 
entregue aos seus défices financeiros criados por anos 
de desmando e intervenção política ignorante, e entre-
gue também à realidade única entre todos os transpor-
tes que é uma operação com contabilização de todos 
os custos associados a ele mesmo, sem possibilidade 
de virtualizar margens operacionais, como fazem outros 
competidores.

A rede ferroviária nacional conta, em 2013, com 
cerca de 2.800 quilómetros de vias férreas em 

exploração comercial, longe por isso dos cerca de 4.000 

O caminho-de-ferro nasceu no século xIx movendo para junto dele as 
populações. Em grande parte da rede portuguesa isso não aconteceu e as 
populações foram-se afastando do meio ferroviário. Passagem de nível no 

meio do nada na Linha do Leste, foto de Ricardo Ferreira.

A RFN em 2013
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quilómetros que chegou a ostentar. Destes 2.800 quiló-
metros, mais de 2.600 são estabelecidos em bitola ibéri-
ca, sendo os restantes em bitola métrica.

A REFER disponibiliza os dados mais interessan-
tes para caracterização da rede num único documento, 
acessível em 1, e onde se faz notar que o país tem ape-
nas 610 quilómetros com mais do que uma via de circu-
lação, menos de 25% e que dá já uma indicação sobre o 
nível de tráfego que existe em Portugal.

Dos cerca de 1.800 comboios diários operados em 
2011, mais de 1.000 eram comboios suburbanos de Por-
to, Lisboa e Coimbra, permitindo perceber a grande de-
pendência do sistema ferroviário da competitividade das 
ligações suburbanas, nomeadamente em Lisboa.

Com menos de 100 comboios de longo curso por dia 
(IR + Alfa Pendular + IC) e com cerca de 150 comboios 
de mercadorias por dia, a rede portuguesa mantém-se 
em 2013 num patamar de evolução insuficiente, apesar 
dos avultados investimentos feitos um pouco por todo o 
país, desde meados da década de 80, quando o aciden-
te de Alcafache, na Beira Alta, fez soar os alarmes sobre 

a falta de condições de segurança da rede.
Foi na segurança que a rede ferroviária 

mais evoluiu, e poder-se-á dizer que a um 
nível europeu, Portugal é dos países que 
mais sofisticação e redundância trouxe para 
os caminhos-de-ferro, seja pela aposta tec-
nológica, seja pela via regulamentar. Mais 
de metade da rede portuguesa tem controlo 
de velocidade instalado, e é também mais 
de metade da rede a que tem comunicação 
via rádio solo-comboio. Olhando não a quiló-
metros mas a tráfego, poder-se-á dizer que 
cerca de 90% do tráfego existente na rede 
circula hoje com controlo de velocidade e 
gerido com sistemas de controlo de tráfego 
automáticos e centralizados.

No entanto, se no campo da segurança 
muito foi feito, já no campo da competitivi-
dade do transporte ferroviário foi mais o que 
ficou por fazer do que aquilo que foi feito. E 
a falta de investimento dos anos mais recen-
tes, combinada com a redução das verbas 
disponíveis para manutenção preventiva, 
vem levantando uma nuvem negra no hori-
zonte, que se poderá juntar à endémica crise 
que os caminhos-de-ferro nacionais atraves-
sam desde que as estradas se apresentaram 
como concorrente ao modo ferroviário.

Apesar de termos tido praticamente vinte anos de 
investimento ininterrupto em melhoramentos na 

rede ferroviária nacional, a quantidade de problemas 
vem-se averbando ao longo dos anos, e a resolução pa-
rece adiada em permanência. Na realidade, muitos dos 
investimentos não alcançaram nenhum objectivo de me-
lhoria da competitividade do transporte ferroviário, sendo 
alguns deles casos atuais de intervenção urgente:

• Linha do Norte: até 2005, já tinham sido gastos 
mais de mil milhões de euros na sua renovação, e no 
entanto mais de um terço da linha continua a aguardar 
renovação. Lisboa continua a mais de 2h30 do Porto, e 
ainda existe um troço como Ovar – Gaia, com condições 
de circulação dignas dos anos 60.

• Linha da Beira Baixa: não aumentou a velocidade 
de exploração, os passageiros diminuíram, e a ligação à 
Beira Alta perdeu-se (até quando?). Entretanto, recen-

O estado que deixaram chegar a Linha do 
Vouga. Fotografia de Pedro Mêda. PRoblemAs que 

se AcumulAm
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temente mais de 200 milhões de euros ficaram por lá 
enterrados, nomeadamente numa caríssima subestação 
de tracção que abastece oito ou nove comboios por dia.

• Linha da Beira Alta: nunca foram resolvidos os 
problemas de manutenção e sustentabilidade da plata-
forma ferroviária no atravessamento da serra do Buça-
co, Guarda continua a cerca de  horas de Coimbra, e os 
comboios de mercadorias continuam a enfrentar pesa-
das restrições de carga face ao perfil longitudinal da via. 
Só num pequeno troço a velocidade subiu até aos 160 
km/h, perto de Nelas. Entretanto, a perda de passagei-
ros continuou.

• Linha de Sintra: a quadruplicação para lá da Ama-
dora aconteceu já num contexto de perda acentuada de 
passageiros das vias suburbanas de Lisboa, com diver-
sas causas, sendo uma delas a do controlo mais aperta-
do dos títulos de transporte. A Linha de Sintra exibe hoje 
uma invejável via quádrupla de Lisboa ao Cacém, apre-
sentando hoje um tráfego que é praticamente metade do 
que chegou a ter nos anos 90. Para pensar, repensar e 
voltar a reflectir…

São apenas quatro exemplos, e muito distintos entre 
si, que expõem a incompetência na programação es-
tratégica das intervenções na rede. Dificilmente se en-
contra um racional comercial para as opções tomadas, 
e é ainda mais difícil de avaliar as concretas melhorias 

trazidas, se exceptuarmos o vértice da segurança, onde 
a melhoria é incontestável e sempre bem-vinda. Mesmo 
numa óptica de redução dos custos de operação, no-
meadamente com a circulação de comboios eléctricos, 
estas intervenções foram discutíveis. O investimento 
nas onerosas infra-estruturas de abastecimento eléc-
trico às composições está normalmente justificado ou 
por volumes de tráfego ou, não sendo estes totalmente 
justificativos, a condições de operação particularmente 
complicadas. É difícil pensar nos volumes de tráfego nas 
linhas da Beira Baixa e de Évora, e pensar que o sistema 
ferroviário opera hoje a um custo mais baixo. Muito difi-
cilmente será o caso, e já no passado se debateu nesta 
revista precisamente essa avaliação.

Alguns temporários, outros definitivos e incorpora-
dos nos documentos horários, os afrouxamentos 

são uma das métricas que podem definir o estado da 
rede ferroviária nacional no que toca à manutenção e 
condições de operacionalidade.

Questão por resolver há anos demais, a RFN con-
tinua a encontrar problemas incríveis nos poucos tú-
neis que a rede tem. Dos túneis do Salgueiral, na Beira 
Alta, ao túnel de Albergaria dos Doze, Fátima, Tamel ou 
Fatela, muitos são os casos em que a mera existência 
parece determinar uma velocidade de circulação mais 

A Variante de Alcácer foi uma das poucas obras ferroviárias proveitosas dos últimos 20 
anos. Actualmente os comboios Pendulares evitam a Linha do Sul pela cidade de Alcácer, 

circulando durante 20 minutos (mais de 70 quilómetros!) a 220 km/h sem oscilações.
Na fotografia vemos um comboio Pendular pelo antigo constrangimento da Linha do Sul 

em Julho de 2007, no Vale do Guizo, fotografia de Ricardo Ferreira.

os AFRouxAmeNtos
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baixa, seja por deficientes condições 
estruturais, infiltrações freáticas, in-
suficiência de secção, entre outras. 
O Grande Salgueiral, um dos maio-
res da rede, já passou por dezenas 
de intervenções desde a sua reno-
vação em 1994-1995, e no entanto é 
um afrouxamento periódico da rede. 

Outra especialidade nacional são 
os afrouxamentos em pontes. Ve-
lhas, novas, de betão ou de metal, 
muitas apresentam condições estru-
turais desajustadas ao século XXI. 
Há alguns anos, a ponte de Praia do 
Ribatejo, na Linha da Beira Baixa, 
esteve a centímetros de ver o seu 
tabuleiro escorregar rio abaixo quan-
do um comboio de carvão parou de 
emergência em cima da ponte. Hoje 
em dia, a ponte continua com um 
afrouxamento a 30 km/h, mesmo 
após obras de reforço.

Até as pontes novas construí-
das entre Canal Caveira e o Lou-
sal, onde habitualmente se atingem 
os 190 km/h, já passaram períodos 
com limitações a 80km/h, e mesmo 
a 60km/h. A ponte de Lares, perto da 

Figueira da Foz, tem alternado velo-
cidades entre os 30 e os 60 km/h, 
e a ponte do Marujal, já perto de Al-
farelos, é uma velha conhecida das 
limitações a 10 km/h.

Na Linha do Norte é possível en-
contrar situações de veras caricatas, 
sobretudo porque existem em locais 
que foram alvo de intervenções. 
Duas situações a Norte de Aveiro 
são a ponte de Canelas, localiza-
da a Sul do apeadeiro com o mes-
mo nome e a “espécie de pontão” 
existente a Norte do recentemente 
inaugurado túnel/estação de Espi-
nho. No que diz respeito à primeira 
obra, esta encontra-se num dos me-
lhores troços de via desta linha. Foi 
alvo de modernização entre 1999 e 
2002, mantendo-se ainda hoje num 
estado muito satisfatório de conser-
vação permitindo uma viagem com 
muito poucas oscilações quer a 190 
km/h nos Intercidades quer a 220 
km/h nos Pendulares. No entanto, 
nas proximidades do apeadeiro de 
Canelas os comboios abrandam sis-
tematicamente a marcha para próxi-

mo dos 160 km/h. Porquê? Porque a 
via-férrea são os carris, a catenária, 
a sinalização e o suporte. Acontece 
que neste ponto tudo está preparado 
para a velocidade de 220 km/h com 
exceção do suporte. A ponte de Ca-
nelas, inaugurada em 1996 encon-
tra-se apenas apta para a circulação 
de comboios a uma velocidade de 
160 km/h.

Situação idêntica acontece a Nor-
te do túnel/estação de Espinho. As 
obras de enterramento da linha na 
zona de Espinho tinham como obje-
tivo acabar com a barreira que esta 
constituía, separando a cidade em 
duas partes. Passados cinco anos, 
a barreira que a linha constituía deu 
lugar a um pátio de “periscópios” 
(nome dado por muitos às torres de 
ventilação do túnel) e a um espaço 
desclassificado que tem servido de 
estacionamento para automóveis. 
Ainda neste lote de “mais-valias” 
aponta-se a anulação do interface 
com a Linha do Vouga que agora 
dista cerca de 500 metros num belo 
passeio a pé pela Rua 8. Mas a si-

A Linha de Guimarães tinha tudo para ser uma linha urbana ao nível do século xxI. Mau projecto de 
reconversão tornaram esta antiga linha de via estreita em linha de via larga com perfil de montanha.
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tuação que se pretende descrever 
está relacionada com um pequeno 
acesso para peões. No traçado anti-
go, esta estreita passagem para pe-
ões era realizada em betão armado 
e tinha duas rampas de acesso que 
estabeleciam a ligação com dois par-
ques de estacionamento e, do lado 
do mar, também com a praia. O novo 
traçado situa-se poucas dezenas de 
metros a Oeste. De forma a garantir 
este acesso foi construída uma es-
trutura que, devido à sua condição, 
limita a velocidade a 80 km/h. As 
imagens falam melhor que as pala-
vras para descrever a obra. Como 
resultado os comboios são obriga-
dos a frenar independentemente do 
sentido, uma vez que a velocidade 
permitida neste troço é superior. A 
situação é caricata sobretudo para 

quem viaja no sentido Lisboa – Por-
to, uma vez que qualquer circulação 
que pare na estação de Espinho ao 
chegar a este “obstáculo” já poderia 
circular a uma velocidade superior. 
No entanto, tem de reduzir a veloci-
dade, passar a 80 km/h sobre este 
pontão (sentindo-se um abanão) e 
volta a acelerar para velocidades su-
periores a 120 km/h.

Parece haver um saudosismo 
que impede a existência de infra-es-
truturas críticas como túneis e pon-
tes atravessáveis a alta velocidade, 
quiçá para continuar a permitir aos 
passageiros e pessoal circulante ad-
mirar estas obras de arte.

Nesta linha destacam-se ainda 
os afrouxamentos nas estações da 
Pampilhosa, Souselas e Alfarelos e 
o apeadeiro de Taveiro, bem como 

as restrições de velocidade na zona 
de Vila Franca de Xira.  

Existem muitos outros tipos de 
afrouxamentos. No Douro, existem 
inúmeros pelo medo de que as ar-
ribas desabem novamente sobre a 
via-férrea, o que aliás acontece tam-
bém na Beira Baixa, apesar dos sis-
temas ali instalados para detecção 
de movimentos nas arribas. No que 
toca a instabilidade da plataforma 
da via, nada bate o estado de de-
gradação do Ramal de Alfarelos, ali 
ao lado dos arrozais, e que apesar 
do elevado tráfego diário (por vezes 
superior a sessenta circulações diá-
rias) continua a operar com cantona-
mento telefónico e com velocidades 
dignas de marcha à vista.

A Linha de Vendas Novas, sobre-
tudo no sector de Coruche, é uma 

© Pedro Sabino

© Ricardo Ferreira
Ramal do Porto de Aveiro: Uma das poucas obras ferroviárias dos últimos 20 anos.



As poupulações da região 
do Vouga mereciam outro 
caminho-de-ferro. Túnel dos 
Açores, Sernada do Vouga 
em Junho de 2013

Pedro Mêda
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crónica sofredora de semelhante enfermidade, e pode 
ainda juntar-se a este par a Linha da Beira Alta, Linha 
do Sul e mesmo a Linha do Norte, embora o trabalho 
de estabilização na zona da Azambuja tenha melhorado 
significativamente as condições de circulação nos últi-
mos anos.

O Vouga parece condenado a não estar condenado 
– as empresas esquecem-no, o poder político também, 
mas o medo de assumir o fecho pereniza uma realidade 
diária que é inclusivamente mais triste do que parar as 
circulações.

Na recente vaga de aceleração de desgaste no ma-
terial circulante, o desgaste óbvio vai para as linhas de 
Sintra, Douro e Minho, onde as automotoras que ali cir-
culam trocam de rodados como os boys dos partidos 
políticos trocam de gabinete, sendo que era suposto tro-
carem-nos em ciclos tão longos como a espera de todos 
nós por decisores políticos competentes e nos lugares 
certos.

Ainda no rescaldo do acidente de Alfarelos, desco-
nhece-se a real situação da sinalização automática nos 
troços ainda por modernizar. Algumas mesas de coman-
do locais estão há anos a funcionar com pensos rápidos 
por vezes temperamentais, e à altura do acidente, Alfa-
relos era a zona de divisão entre o sistema antigo e o 
novo. Esclarecimentos sobre isto são tão poucos como 
as certezas de que o Convel continuará a ser afinado e 
actualizado para impedir o aumento da margem de erro 
no desenho e controlo das curvas de frenagem essen-
ciais para garantir a adesão do movimento dos comboios 
aos parâmetros de segurança estabelecidos na rede.

Tal como um carro, um comboio ou uma estrada, 
também uma linha férrea precisa, de tempos a 

tempos, de uma grande reparação. Uma intervenção 
que saia do campo da manutenção preventiva, e que 
tenha como objectivo repor as condições de exploração 
originais.

Durante muitos anos, estas grandes reparações su-
cederam-se. Algumas, a par com projectos de renova-
ção e melhoramento dos traçados. O caso mais relevan-
te dos últimos anos foi o da Linha do Leste, entre Torre 
das Vargens e Elvas, onde o estado de degradação da 
via era muito avançado.

A RIV (renovação integral de via) trouxe para o Les-
te travessas de betão monobloco, nova camada de ba-
lastro e carril UIC 54 e UIC 60, possibilitando a actuali-

zação das condições de operação da via. Foi um caso 
exemplar, onde com um custo relativamente reduzido se 
prolongou a vida útil daquela linha por mais 25-30 anos. 
Ajuda, claro, que a linha se desenvolve em terrenos pou-
co desafiantes e com um tráfego pouco denso.

Outras linhas há onde essas grandes reparações es-
tão a começar a justificar-se… sendo que em algumas, 
já existe um atraso considerável:

Ramal de Alfarelos

o A degradação da via entre Alfarelos e Lares é 
preocupante e completamente incompatível com a im-
portância da via. Além disto, é o único troço electrificado 
do país sem comando centralizado, e logo num território 
onde existe um triângulo e mais de sessenta comboios 
por dia…

Linha da Beira Alta

o Renovada em 1996, a Linha da Beira Alta apre-
senta um perfil longitudinal dramático precisamente nas 
zonas onde a estabilização da plataforma é mais com-
plicada – Serra do Buçaco, Celorico da Beira e atraves-
samento do rio Côa. A via está a precisar de uma actu-
alização para poder continuar a operação ferroviária em 
moldes compatíveis com o investimento que ali foi feito 
há cerca de vinte anos.

Linha do Norte

o O estado do troço Ovar – Gaia devia ser elevado 
a escândalo nacional. Com um tráfego brutal todos os 
dias, este troço sobrevive com condições de exploração 
dignas da década de 60 de um país africano livrando-
-se das garras do colonialismo. A 120/160 km/h, os com-
boios gemem, saltam, afrouxam, aceleram de novo, e às 
vezes até vão parar ao chão (como ainda recentemente 
aconteceu na estação de Gaia). Os milhares de passa-
geiros que ali passam todos os dias, e os muitos milha-
res de euros em mercadorias ali circulando parecem não 
ser ainda justificação suficiente para que, pelo menos, 
avance uma renovação integral de via. Será preciso 
acontecer um acidente grave?

o Situação idêntica, embora com menos comboios 
de passageiros (mas com maior volume de mercadorias) 
ocorre no troço Pampilhosa – Alfarelos. Como referido, 
os afrouxamentos seguem-se uns aos outros tornando 
Coimbra e Aveiro praticamente equidistantes da Pampi-
lhosa em termos de tempo de percurso (Coimbra-Pam-
pilhosa – 14 km e Pampilhosa-Aveiro – 41 km).

gRANdes 
RePARAções AdiAdAs
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Linha de Vendas Novas

o Recuperada há cerca de vinte anos por conta 
do recém-estabelecido itinerário dos granéis, a Linha de 
Vendas Novas acusa o desgaste normal de vinte anos 
de intenso tráfego pesado numa via nem sempre mui-
to plana. Com o tráfego novamente a aumentar, parece 
inevitável agendar uma grande reparação para o futuro 
próximo, sob pena das prestações por ali continuarem a 
piorar.

Linha do Oeste

o Apesar desta linha ter muito mais por onde inter-
vir, o troço Louriçal – Verride é outro daqueles troços que 
parece viver numa década diferente. O intenso tráfego 
de mercadorias deixa mossa, e as pequenas interven-
ções feitas nos últimos anos não estiveram minimamen-
te a par das necessidades.

Além destas questões mais relacionadas com ma-
nutenção e actualização das vias existentes, queremos 
ainda exibir outros dois pontos fundamentais para o fu-
turo do transporte ferroviário em Portugal – as insuficiên-
cias da rede, e, paralelamente, os constrangimentos que 
existem nas linhas actuais.

Nem só de afrouxamentos ou desgaste acelerado 
se faz um negro retrato do transporte ferroviário 

em Portugal. Contrariamente a todos os nossos parcei-
ros da União Europeia, Portugal nunca fez uma actuali-
zação dos traçados das suas vias, nem reequacionou o 
mapa ferroviário numa perspectiva de criar novas liga-
ções que respondam às novas dinâmicas sociais e eco-
nómicas que se vão construindo ao longo das décadas.

Não vamos discutir os eventuais efeitos nefastos 
para a RFN dos encerramentos dos últimos trinta anos 
– preferimos antes discutir aquilo que falta para que a 
RFN consiga ter:

• Redundâncias;
• Acesso a aglomerados populacionais com massa 

crítica que exige o caminho-de-ferro para baixar os cus-
tos unitários de transporte e melhorar a mobilidade ofe-
recida;

• Integração na rede ibérica de transporte de merca-
dorias – aspecto fundamental quer para empresas ex-
portadoras, quer para os portos portugueses e até para 
os consumidores nacionais.

De Norte a Sul, elencam-se as principais falhas:
• A inexistência de um arco ferroviário Barcelos – Bra-

ga – Guimarães – Porto, que acompanhe a dinâmica lo-
cal;

iNsuFiciêNciAs de Rede

Devido a deslizamentos de terra, o percurso 
da Linha do Douro tem sido frequentemente 
intervencionado de modo a continuar deixar 

passar o comboio. Pedro Mêda
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• A inexistência de um eixo Por-
to – Viana do Castelo, via Póvoa 
de Varzim, em parte impossibilitado 
pela inexplicável alienação da linha 
Porto – Póvoa pelo Metro do Porto;

• Via suburbana de alta capaci-
dade ligando o Porto a São João da 
Madeira e Oliveira de Azeméis;

• Ligação Aveiro – Viseu – Man-
gualde;

• Fecho temporário da ligação 
Guarda – Covilhã, cuja renovação e 
reabertura continua sem prazo;

• Inexistência de uma ligação Fi-
gueira da Foz – Aveiro que materia-
lize a Linha do Oeste como alternati-
va à Linha do Norte;

• Inexistência de uma ligação Tor-
res Vedras – Lisboa mais directa;

• Inexistência de uma nova linha 
Sines – Grândola;

• Inexistência de uma linha Évora 
– Elvas;

• Não integração de Évora, Beja 
e Faro num mesmo corredor ferrovi-
ário.

Em diferentes patamares, todas 
estas falhas contribuem decisiva-

mente para que o caminho-de-ferro 
continue a ser em Portugal um mar-
ginal e vetusto meio de transporte, 
habitualmente desfasado das ne-
cessidades de transporte de pesso-
as e bens.

A RFN está excessivamente de-
pendente da Linha do Norte, e a fal-
ta de atenção à Linha do Oeste (que 
aparentemente terá apenas uma 
actualização com colocação de ca-
tenária, perenizando os erros que ali 

existem) e ao fecho da Linha da Bei-
ra Interior acentuam esta situação.

Se um dos principais factores 
para a não aceleração da viagem 
Lisboa – Porto é a existência de 
tráfegos de diferentes tipologias, 
então a Linha do Oeste poderia ser 
uma oportunidade para que, sem se 
perder capacidade, se consiga final-
mente implementar um serviço ca-
paz de ligar as duas metrópoles em 
cerca de 2h15.

A modernização da Linha da Beira Baixa perto do Fundão trouxe consigo pouco 
mais que a electrificação. Fevereiro de 2011, fotografia de Nuno Morão.

Um remendo na Linha do Norte, que limita os comboios em 
Espinho à velocidade de 80 km/h. Fotografia de Pedro Mêda.
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A incompreensível falta da liga-
ção entre Évora e Elvas, sempre 
adiada, dita uma perda de compe-
titividade de grande amplitude para 
portos como os de Sines, feitos para 
serem relevantes à escala Ibérica 
mais do que à escala nacional. E 
juntando à falta da nova Linha de Si-
nes, cujo projecto já vem do Estado 
Novo, o cenário em 2013 não é, de 
facto, dos mais agradáveis.

Um mistério continua a ser o des-
prezo pelo aglomerado de Viseu, um 
dos poucos do Interior onde a po-
pulação cresce e onde as indústrias 
parecem ter interesse em instalar-
-se. Tal como continua por explicar 

o porquê do Norte do país continuar 
com uma ligação coxa à Guarda, e 
por essa via ao centro de Espanha.

Se o Vouga tal como existe é su-
ficiente para assegurar movimentos 
pendulares da zona de Aveiro, já os 
moldes em que existe de Oliveira de 
Azeméis para cima são revoltantes. 
A conversão e integração deste eixo 
na dinâmica suburbana da rede fer-
roviária do Grande Porto é um da-
queles projectos que parece óbvio, 
tanto no interesse como na exequi-
bilidade. O que falta para ser uma 
prioridade?

O Sul do país, por seu lado, so-
fre pelo facto da RFN dividir os três 

maiores centros de interesse em 
três eixos independentes. O mais 
ambicioso projecto de alta velocida-
de que existiu no nosso país tinha 
como única virtude a correcção do 
erro histórico que é não juntar num 
mesmo eixo Lisboa, Évora, Beja e 
Faro. Uma ligação convencional que 
coloque no mesmo eixo estas cida-
des, podendo no Algarve ter conti-
nuidade a partir de Lagos ou de Vila 
Real de Santo António, catapultaria 
esse mesmo eixo para um patamar 
muito digno no que a relações de 
longo curso diz respeito. 

São demasiadas questões e de-
masiadas ligações em falta. O que 
não é incompatível com dizer-se que 
muitas das linhas que fecharam, fe-
charam e fecharam bem. Faz falta 
uma redefinição da rede nacional, 
e em 2013 o retrato da RFN conti-
nua a ser a de uma rede subdesen-
volvida, típica de países que ainda 
não saíram da Revolução Industrial. 
Portugal já tem, por natureza, condi-
ções muito complicadas para o meio 
ferroviário (dispersão da população, 
orografia, mentalidades…), mas adi-
cionalmente ainda existe potencial 
que não só não é aproveitado, como 
é precisamente colocado como opo-
sitor à sustentabilidade do transpor-
te ferroviário.

Além das insuficiências de 
rede, existem na rede ferro-

viária constrangimentos nas actuais 
linhas que representam preocupa-
ção de igual monta aos tópicos da 
manutenção e das ligações em falta. 
Fazemos um apanhado de algumas 
dessas insuficiências

A Linha de Sines

A Linha de Sines é uma das mais 

Estado do principal eixo ferroviário nacional na zona de Coimbra. Junho de 2009.

Alguns quilómetros mais acima, o troço Ovar – Gaia espera também há muitos anos 
por uma profunda intervenção. Espinho, foto de Pedro Mêda.
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importantes vias ferroviárias do país, 
apesar da inexistência de serviços 
de transporte de passageiros nesta 
infra-estruturas. A instalação de um 
porto de águas profundas, decidido 
e implementado na fase final de vi-
gência do Estado Novo, alterou de 
forma radical a utilização desta linha, 
construída nos anos 30 para aceder 
a Santiago do Cacém e à vila de Si-
nes.

A vocação inicial, quer para mer-
cadorias quer para pessoas, alterou-
-se radicalmente. A concorrência 
rodoviária aniquilou o transporte de 
passageiros, pouco eficiente e de-
morado, e nas mercadorias a exis-
tência do porto de águas profundas 
levou para Sines indústrias pesadas 
e necessidades de transporte radi-
calmente diferentes.

Hoje em dia, é unanimemente 
reconhecido que as acessibilidades 
são o principal factor de perda de 
competitividade do Porto de Sines, 

e em particular a infra-estrutura fer-
roviária exibe fragilidades claras, no-
meadamente:

1. Traçado sinuoso, com prolifera-
ção de curvas apertadas e rampas 
de elevada inclinação;
2. Falta de flexiblidade para estabe-
lecimento de canais horários:

a. Falta de pontos de cruzamen-
to na Linha de Sines;
b. Inserção na Linha do Sul no 
local de maior saturação – a Sul 
da estação do Pinheiro;

3. Vias de cruzamento com dimen-
são limitada (600 metros em S. Bar-
tolomeu, por exemplo).

Estes factos, limitam o transporte 
ferroviário em diversos itens, a sa-
ber:

1. Produtividade do transporte 
ferroviário – limitação de carga re-
bocável por comboio, quer devido a 

limitações de tracção, quer devido à 
resistência dos materiais aos esfor-
ço de tracção;

2. Canais horários mais adjusta-
dos à optimização da eficiência de 
alocação de recursos (materiais e 
humanos, para produção de com-
boios);

3. Velocidade média do transpor-
te – condicionado quer pelo traçado, 
quer pela falta de flexibilidade dos 
canais horários.

A Linha de Sines, aquando da 
implementação do porto de águas 
profundas, teve um projecto de rea-
dequação do acesso ferroviário cuja 
concretização foi apenas parcial. 
O plano contemplava a criação de 
uma nova ligação ferroviária entre o 
Poceirão e Sines, de alta capacida-
de e eliminando os principais cons-
trangimentos à operação que ainda 
hoje são identificados. Infelizmente, 
do plano, apenas foi concretizada a 

Um exemplo a seguir: Variante de Alcácer. Viaduto sobre o rio Sado, por Nuno Morão.
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construção de uma nova linha entre 
o Poceirão e o Pinheiro, que hoje 
serve à Linha do Sul. A linha nova 
entre Pinheiro e Sines permanece, 
ainda hoje, por edificar.

No caso particular da Linha de 
Sines e linha onde aflui, já foram 
realizadas algumas acções que per-
mitiram minorar os problemas opera-
cionais, nomeadamente:

1. Electrificação, permitindo 
aceder a meios de tracção mais po-
derosos;

2. Construção da estação da 
Raquete, em Sines, criando um 
potencial de concentração de com-
boios ainda por explorar;

3. Construção da Variante de 
Alcácer, aumentando sobretudo a 
capacidade da Linha do Sul;

4. Centralização da gestão do 
tráfego e canais horários;

5. Aplicação de engates semi-
-automáticos, hoje já em desuso;

6. Reforço dos engates de ten-
sor, para resistências à tracção se-
melhantes às anteriormente existen-
tes com engates semi-automáticos.

Os últimos dois pontos tiveram 
impactos evidentes na produtividade 
do meio ferroviário. Os engates se-
mi-automáticos permitiram, pela pri-
meira vez, ultrapassar as 1.600 to-
neladas por comboio no nosso país, 
e foram uma solução perfeita para 
uma linha que limitava os engates 
habituais a pouco mais de 1.200 to-
neladas, devido à resistência à trac-
ção. Foram, aliás, uma prerrogativa 
para o início de tráfegos com origem 
e destino na refinaria de Sines nos 
anos 80 e no terminal de Carvão, 
este já nos anos 90.

A electrificação também contri-
buiu para este aumento de produ-
tividade, com a redução de meios 
de tracção (que pressupõe pesados 
investimentos na aquisição e manu-
tenção) necessários e aumento o 
potencial de débito real desta linha, 

no indicador particular das cargas 
rebocadas.

As restantes intervenções tive-
ram impacto na capacidade da infra-
-estrutura ferroviária, e não na pro-
dutividade do meio ferroviário. De 
forma bastante genérica pode-se 
dizer que o aumento de capacidade 
conseguido está a par com as ne-
cessidades de transporte – não nos 
podemos esquecer, no entanto, que 
condições mais optimizadas ao nível 
da produtividade resultariam prova-
velmente num aumento da procura 
neste eixo.

A centralização da gestão do trá-
fego e automatização da sinalização, 
neste caso no CCO de Setúbal, per-
mitiu maximizar o aproveitamento da 
capacidade física disponível, muito 
embora no caso particular da Linha 
de Sines tenha também sido acom-
panhada pela extinção de um segun-
do ponto para cruzamento existente 
entre Ermidas-Sado e a Raquete de 
Sines, neste caso a estação de San-
tiago de Cacém, hoje desactivada.

Desde 1980, altura da constru-
ção da Concordância do Poceirão e 
da nova ligação ao Pinheiro, que o 
grande acréscimo de capacidade na 
Linha do Sul, com impacto para os 
comboios oriundos ou viajando para 
Sines, foi realizado com a constru-
ção da Variante de Alcácer. Mesmo 
sem pontos de cruzamento intermé-
dios, a variante permitiu a existência 
de uma espécie de via dupla entre 
Grândola e o Pinheiro, com a adição 
de uma nova estação de cruzamento 
em Grândola Norte.

Esta obra permitiu reduzir em 
muito os atrasos imputáveis à gestão 
de tráfego, muito embora seja verda-
de que a inauguração da Variante 
ocorreu num contexto de redução 
generalizada de tráfego de mercado-
rias, cuja retoma vem sendo tímida e 
recente. É hoje no entanto claro que 
os comboios de mercadorias que 
servem Sines perdem menos tem-
po entre o Pinheiro e Sines do que 

perdiam, por diversos motivos, antes 
dessa inauguração.

Antes de elencar o que ainda está 
em falta para o serviço da Linha de 
Sines, uma palavra para a triagem, 
ou projecto de triagem, instalado 
na Raquete de Sines, junto à entra-
da da Petrogal. Esta infra-estrutura 
poderá permitir consolidar cargas 
de e para Sines, aumentando a to-
nelagem por comboio e reduzindo o 
número de circulações entre Sines e 
a Linha do Sul. Esta infra-estrutura, 
cuja vocação está por cumprir, en-
frenta no entanto a dificuldade intro-
duzida pela própria sinuosidade do 
traçado – excepto alguns comboios 
vazios, quase sempre circulando no 
mesmo sentido e não proporcionan-
do qualquer equilíbrio de cargas en-
tre sentidos, praticamente todos os 
comboios que ali circulam o fazem 
já com a carga máxima admissível 
para os meios de tracção e de enga-
tagem ali empregues.

O caminho a
 percorrer

1. Nova estação técnica em 
Azinheira dos Barros:

Esta obra, na Linha do Sul, é cru-
cial para o aumento da capacidade 
da linha. A Sul do Pinheiro, o troço 
entre Lousal e Canal Caveira é o 
principal entrave à criação de mais 
e mais flexíveis canais horários, in-
teressando sobretudo aos comboios 
de mercadorias. Prevista há vários 
anos, a obra continua a aguardar 
concretização, e o concurso público 
já lançado pela REFER não teve, na 
primeira fase, quaisquer interessa-
dos na sua execução.

2. Resolução do problema de 
capacidade entre Águas de Moura 
e o Pinheiro:

Esta medida enquadra-se ainda 



bAlAstRo

23

No futuro poderemos vir a precisar do troço Ourique – Beja e já vai ser tarde. Casével, Fevereiro de 2010, por Ricardo Ferreira.

no leque de investimentos mais ci-
rúrgicos (leia-se, não necessitando 
de criação de infra-estruturas dife-
renciadas das existentes), e começa 
a ser uma prioridade inadiável. É o 
troço mais saturado da Linha do Sul, 
e a grande dor de cabeça para os re-
guladores de tráfego abaixo do Rio 
Tejo. O maior problema é a ponte da 
Marateca, que fruto de trinta anos de 
cargas descompensadas não supor-
ta uma segunda via sem obras pro-
fundas de reforço, isto apesar de ter 
espaço para essa segunda via.

3. Novo traçado entre Sines e 
Grândola: 

Trata-se de retomar o projecto do 
Estado Novo, que previa uma nova 
linha entre o Poceirão e Sines (en-
tre Poceirão e Grândola, já existe), 
evitando as rampas complicadas da 
linha existente, permitindo o aumen-
to da produtividade do transporte 
ferroviário e o aumento da capacida-
de, por arrasto. Poderia ser também 
uma oportunidade de ligar a penín-
sula de Setúbal e Lisboa a Sines, 
para serviços de passageiros. Setú-
bal poderia ficar a quarenta minutos 
de Sines por via ferroviária.

4. Ligação évora – Badajoz: 

Ainda que geograficamente dis-
tante da Linha de Sines, a ligação 
entre Évora e Badajoz é decisiva 
para o futuro do porto de Sines e da 
sua ligação ferroviária. Os cerca de 
oitenta quilómetros que faltam cons-
truir entre Évora e Badajoz criariam 
um corredor ferroviário de elevadíssi-
ma qualidade, onde uma locomotiva 
4700 poderia arrastar qualquer coisa 
como 1.500 toneladas por comboio 
(esquecendo a actual Linha de Si-
nes). Constantemente adiada pelos 
governos, esta ligação poderia servir 
também à ligação Lisboa – Madrid. 
Com a via convencional actualmente 
existente, Évora está a apenas 1h20 
de Lisboa, Badajoz poderia ficar a 
1h45.

5. Linha do Minho:

Desde a eletrificação até Nine fo-
ram feitos alguns investimentos com 
o objetivo de adequar a infra-estru-
tura para o tráfego de mercadorias. 
Estes foram mais notórios a partir do 
momento em que começou a operar 
em Portugal uma empresa privada 
que elegeu este traçado como um 
dos principais para a sua atividade. 

Foram intervencionadas as pon-
tes de Valença e Viana do Castelo, 
estando na primeira a terminar os 
trabalhos mais recentes de reforço 
das fundações. Foram substituídos 
alguns pontões antigos e existem 
alguns pontos onde as condições 
de circulação permitem velocidades 
da ordem dos 140 km/h, embora os 
comboios mais rápidos tenham ape-
nas capacidade para atingir os 120 
km/h.

Prevêem-se investimentos com o 
objetivo de electrificar a linha até à 
fronteira. Além desta operação pre-
vê-se a beneficiação de alguns pon-
tos do traçado, a duplicação pontual 
da via (eventualmente em alguns lo-
cais onde esta já existiu), bem como 
a instalação de nova sinalização que 
irá finalmente render o limitativo can-
tonamento telefónico (limitativo por-
que muitas das estações encontram-
-se fechadas tendo dado origem a 
cantões mais extensos).

6. Linha de Cintura:

A Linha de Cintura em Lisboa é 
mais um caso que se arrasta há al-
guns anos. Este eixo vital para todo 
o sistema de transportes de Lisboa 
dispõe de uma infraestrutura com 
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elevada capacidade entre Sete Rios 
e Roma-Areeiro, dotada de toda a 
tecnologia moderna de controlo de 
tráfego, que dá resposta a um ele-
vado tráfego (sensivelmente trinta 
circulações por hora, em hora de 
ponta). 

Contudo, quando seguimos do 
Areeiro em direcção a norte, pare-
ce que a certa altura entramos num 
mundo completamente diferente. 
Uma infraestrutura com quatro vias 
e geometria regular dá lugar a dias 
vias decrépitas. As estações mo-
dernas dão lugar a simples lugares 
consumidos pelo vandalismo, onde 
as pessoas embarcam e desembar-
cam. Apesar deste cenário apenas 
durar dois quilómetros e meio. Isto 
tudo porque a quadruplicação entre 
Roma-Areeiro e Braço de Prata con-
tinua a não passar de uma simples 
miragem, mesmo sendo, em teoria, 
o troço da linha onde essa interven-
ção até seria mais fácil de executar. 

Importa ainda assinalar alguns 
factos. Aquela que em tempos seria 
a nova estação central de Lisboa es-
tava prevista ser construída no vale 
de Chelas. A ela se ligariam os com-
boios suburbanos de Lisboa a todos 
os serviços regionais e de longo cur-
so, incluindo as ligações de alta ve-

locidade. No típico avança/recua das 
obras públicas em Portugal, o pro-
jecto acabou por ir para a gaveta e 
a estação do Oriente seria a estação 
que cumpriria a função de ligar os 
serviços urbanos ao resto do país, 
incluindo os comboios de alta velo-
cidade. Ora, a ligação de alta veloci-
dade para Madrid acompanharia não 
só a Linha do Norte entre o Oriente 
e Braço de Prata, como igualmente 
seguiria ao lado da Linha de Cintura 
durante uma curta distância, antes 
de subir e curvar em direcção à mar-
gem sul do Tejo. A 1ª fase dessa em-
preitada, que não envolveu mais do 
que a preparação para a quadrupli-
cação e para a colocação das linhas 
de alta velocidade já foi realizada. 
Ou seja, nesta história a conclusão 
da Linha de Cintura acabou por ficar 
refém de um projecto, a alta veloci-
dade, ao qual não tem qualquer afi-
nidade.

As consequências: a gare do 
Oriente, supostamente a estação 
com a função de centralizar o movi-
mento ferroviário em Lisboa, perma-
nece ainda isolada das ligações do 
sul do Tejo operadas pela Fertagus, 
devido à falta de capacidade da li-
nha. Desta forma surge outra conse-
quência: a linha 3 de Roma-Areeiro 

está permanentemente dedicada a 
estes comboios, o que motiva o des-
vio de todos os comboios da CP, pro-
venientes de Alcântara ou do sul do 
país, para a linha 1. Numa infraes-
trutura com um elevado movimento 
como esta, facilmente chegamos à 
conclusão que estas mudanças nem 
sempre são pacíficas. Um pequeno 
atraso (o que é normal) pode ser su-
ficiente para atrasar mais meia dúzia 
de ligações por arrasto. Torna-se di-
fícil entender que o mesmo país que 
tenha acabado de quadruplicar a 
Linha de Sintra, se desleixe em não 
terminar este eixo estruturante para 
o sistema de transportes de Lisboa, 
sem que exista qualquer complexi-
dade técnica e sem que seja neces-
sário um investimento avultado.

Uma das consequências do 
encolhimento da extensão 

da rede ferroviária nacional é, natu-
ralmente, o deixar de se ter uma ma-
lha com redundâncias – uma rede 
na verdadeira acepção da palavra – 
para se passar a ter unicamente um 
tronco central com ramificações.

Antes de mais, para os mais dis-
traídos: o que é uma redundância? 
Basicamente, é uma repetição. Ha-
ver uma redundância de caminhos 
significa que, se quiser ir do ponto 
A ao ponto B, tenho mais de uma 
forma de o fazer. E, num passado 
muito distante, a nossa rede fer-
roviária nacional possuía algumas 
redundâncias, a Norte com a Linha 
da Beira Baixa e a Linha do Oeste a 
servirem de alternativa para a parte 

ReduNdâNciAs 
NA Rede

Mais uma perspectiva da Linha do 
Vouga perto de Macinhata do Vouga, 

mostrando uma passagem de nível sem 
guarda numa estrada movimentada.

Fotografia de Ricardo Ferreira.
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meridional da Linha do Norte, e a Sul 
com a Linha do Alentejo e do Sul a 
correrem paralelas até à Funcheira. 
Todavia, com o encerrar de troços, 
essas ligações foram-se perdendo, e 
quase não temos redundâncias nos 
dias de hoje.

Qual o problema de não as ha-
ver? Recuemos ao passado, para 
o dia 3 de Maio de 2005, para um 
caso particular em que o “Sud-Ex-
press” Lisboa – Hendaye teve de 
se deter no Entroncamento porque 
uma avaria na catenária não lhe per-
mitia enveredar pela Linha da Beira 
Alta. Qual a solução adoptada pela 
CP? Colocar uma 1550 à frente do 
comboio e fazer o comboio circular 
pela Linha da Beira Baixa. Quantas 
e quantas vezes não houve com-
boios Lisboa – Porto desviados pela 
Linha do Oeste por haver problemas 
na Linha do Norte nos primeiros qui-
lómetros desta? Hoje em dia, já se 
sabe, a mentalidade da empresa al-
terou-se, passando a ser empregues 
os transbordos rodoviários sempre 
que há alguma espécie de impedi-
mento. Todavia, essa solução não 
é aplicável para todos os tipos de 
comboios: se os passageiros de um 
comboio podem ir de autocarro até 
ao seu destino, ou até um outro pon-
to onde possam continuar a viagem 
de comboio, como se procede com 
os comboios de mercadorias? Não 
se pode descarregá-los em qualquer 
ponto, passar a carga para camiões 
e efectuar o transbordo assim, e a 
carga não pode ficar eternamente à 
espera que os caminhos sejam de-
simpedidos, há contratos a cumprir, 
há cargas perecíveis… E, infeliz-
mente, sempre que chega o Inverno 
há derrocadas, há deslizamentos de 
terra, há inundações, que danificam 
os taludes das linhas ou atiram obs-
táculos para cima da mesma, invia-
bilizando a circulação ferroviária em 
diversos troços, alguns deles até ne-
vrálgicos. Da mesma forma, há um 
acidente numa passagem de nível 

(outro fenómeno infelizmente tão 
comum) e a circulação fica condicio-
nada ou mesmo suspensa naquele 
troço. Já se imaginou o caos que 
se geraria na ferrovia se, por algum 
motivo, o túnel de Espinho alagasse 
(ou acontecesse algo aos carris num 
qualquer ponto a Norte de Alfarelos) 
e cortasse a Linha do Norte? Não 
haveria qualquer circulação, e tudo 
isso seriam prejuízos a somar quer 
para CP quer para REFER.

Afinal de contas, e se olharmos 
ao mapa das estradas entre Lisboa 
e o Porto e verificamos que já temos 
duas auto-estradas a ligar ambas 
as cidades (estando o projecto para 
mais uma terceira parado por causa 
da actual conjuntura económica), 
depois passamos os olhos pela rede 
ferroviária e só encontramos uma 
linha, com alguns troços em estado 
absolutamente catastrófico, pensa-
-se do porquê desta disparidade de 
tratamento entre ambos os meios 
de transporte – especialmente pois 
devia ser ao contrário, pela natureza 
de ambos, pois um carro, em caso 
de impedimento da estrada, depres-
sa se efectua inversão de marcha e 
se procura uma alternativa. No caso 
de um comboio, isso não é assim tão 
viável, não só pela manobra, mas 
mesmo pela falta de alternativas. 
E assim a rede vai definhando, e o 
comboio com ela…

O caminho a percorrer é mais 
do que incerto. A falta de 

verbas está a ter impactos nefastos 
na RFN e no material circulante que 
a percorre. Aos incidentes de explo-
ração somam-se tempos perdidos e 
competitividade degenerada, mes-
mo quando a concorrência automó-
vel se vem desvanecendo devido 
aos seus crescentes custos.

O Estado, com falta de verbas 
e enfrentando ainda a ameaça de 

default, parece estar longe, muito 
longe, de conseguir assegurar as 
condições necessárias para que téc-
nicos e estrategas possam livremen-
te pensar no futuro e aplicar o seu 
know-how (que, com falta de estímu-
los, está a diminuir de geração para 
geração) em prol de um sistema fer-
roviário digno desse nome.

Há alguns projectos em estudo 
para o futuro, mas os seus prazos 
de concretização parecem sempre 
eternos. É arriscado apostar em pra-
zos de conclusão para algumas das 
obras que se perfilam no horizonte:

• Linhas de Alta Velocidade 
Porto – Lisboa – Madrid;

• Nova linha de Sines;
• Electrificação do ramal do 

Porto de Aveiro;
• Electrificação e melhoria do 

traçado da Linha do Minho;
• Electrificação e melhoria do 

traçado da Linha do Oeste, entre 
Caldas da Rainha e Meleças;

• Desnivelamento do nó ferro-
viário de Alcântara;

• Nova travessia sobre o Tejo, 
em Lisboa;

• Ligação Aveiro – Salaman-
ca, beneficiando de troços já exis-
tentes na Linha da Beira Alta;

• Modernização da Linha do 
Algarve;

• Conversão da Linha do Vou-
ga para bitola ibérica.

Os projectos, na maioria dos 
casos, existem e estão certamente 
bem estruturados. Faltam verbas e 
falta estabelecimento de prioridades, 
num sector cujo modelo de governa-
ção se mostra demasiado permeável 
aos normalmente insensatos apelos 
da política, que tanto se lembra de 
estoirar mil milhões de euros num 
terminal de contentores na Trafaria, 
como meses depois parece mais in-
teressado em criar um terminal de 
contentores em Algés. É ao sabor 
de ideias pontuais e de soundbytes 
que as máquinas partidárias têm 
ditado o declínio técnico e humano 

o FutuRo
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do caminho-de-ferro, outrora capaz 
de assessorar, ao mais alto nível, os 
responsáveis políticos pelas toma-
das de decisão de alto nível.

Com uma rede em acelerada 
degradação, com os fundos comu-
nitários cada vez menos orientados 
para infra-estruturas e com a perda 
de massa crítica especializada para 
pensar e projectar o amanhã, Por-
tugal enfrenta hoje uma ameaça de 
ter uma crise ferroviária muito maior 
do que aquela que vem existindo so-
bretudo desde o final dos anos 70, 

quando o investimento na rede ferro-
viária nacional entrou em acentuado 
declínio e em falência racional.

Pensar num país periférico como 
Portugal sem uma rede de transpor-
tes capaz de estruturar baixos cus-
tos unitários de transporte, é pensar 
num país cuja economia estará sem-
pre coxa para reagir aos instintos 
da globalização, mesmo em casos 
onde os nossos recursos naturais, 
como o mar e a nossa recortada orla 
marítima, nos empurram para o pe-
lotão da frente.

À entrada para 2014, os investi-
mentos que são necessários ape-
nas para fazer a rede portuguesa 
regressar a patamares de fiabilidade 
e operacionalidade compatíveis com 
o que foi projectado nos últimos 20 
anos são já muito avultados, e au-
mentarão exponencialmente se a 
sua concretização for adiada por 
mais tempo.

A Trainspotter faz votos para 
que, de uma vez por todas, se crie 
um documento de estratégia para o 
sector para as próximas três a qua-

O caminho-de-ferro portugués é em parte assim, obras de arte com mais de 
100 anos que todos os dias tentam resistir aos patamares de velocidade e 
carga actualmente praticados. Na fotografia, da autoria de Ricardo Quinas, 

vemos uma dessas obras entre o Entroncamento e Santarém.

26

Os primeiros quilómetros da 
Linha do Douro por modernizar, 

na ponte de Vila Meã – 
brevemente veremos por aqui 
catenária, como se todos os 
problemas se resolvessem. 

Fotografia de Ricardo Ferreira.
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tro décadas, devidamente fundamentado e sustentado 
pelos melhores técnicos nacionais, quer em actividade 
no sector que em outros organismos, que possa nortear 
o desenvolvimento da rede portuguesa.

É com grande tristeza que vemos que o último pro-
grama estratégico digno desse nome para este sector 
existiu ainda no tempo do Estado Novo. Desde então, as 
tentativas, além de escassas, têm tomado demasiadas 
vezes o corpo de panfleto político de quarta categoria, 
e por isso obviamente a sua concretização ou simples-

mente não existe ou é, no mínimo, bastante triste.
De notar também que os esforços da União Europeia 

se têm revelado bastante desajustados das realidades 
em que pretendem intervir, nomeadamente no que toca 
a políticas de governance do sector ferroviário e de inte-
roperabilidade, sendo que a pressão feita e determinada 
em diversos documentos comunitários é normalmen-
te insuficiente para alterar as prioridades dos estados-
-membros, e por isso não contribui para a diminuição das 
assimetrias que existem nas redes europeias, questão 

que continuará a adiar por muito 
tempo a elevação da performan-
ce nomeadamente no tráfego de 
mercadorias para patamares se-
melhantes aos que existem nos 
Estados Unidos da América.

Por agora, esqueçamos este 
ano horrível para o sector ferro-
viário que foi 2013, e que rapi-
damente se veja alguma luz de 
esperança para uma revitalização 
que já partirá com anos de atraso.

Notas:

1 http://www.refer.pt/LinkClick.asp
x?fileticket=ekfqizNEv4Y%3d&ta
bid=130

O actual corredor da Linha do Minho tem ganho um destaque particular nos 
últimos tempos, desde que o projecto de velocidade elevada entre o Vigo e 

Porto foi abandonado. Se apenas a electrificação avançar, estamos prestes a 
condenar outra via ferroviária por vários anos. Cerveira, por Ricardo Ferreira

Linha da Beira Baixa, um afrouxamento comum. Fotografia de Ricardo Quinas.
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No artigo apresentado na Trains-
potter nº 33 foram descritos dois cir-
cuitos electrónicos que permitiam 
simular o funcionamento das luzes 
de aviso de PN quando esta se en-
contra fechada devido à passagem 
de um comboio. Estes circuitos es-
tão esquematizados nas figura 1 e 2, 
apresentadas na página seguinte.

Contudo, ambas as soluções 
não contemplavam que as luzes fos-
sem accionadas pelas composições, 
sendo o seu funcionamento despo-
letado manualmente. Assim, para 
se obter um maior realismo, será 
necessário adicionar uma forma de 
ligar e desligar estes circuitos de 
forma automática aquando da pas-
sagem das composições, tal como 
ocorre na realidade.

De forma a possibilitar que o 
controlo das luzes da PN seja rea-

lizado automaticamente, é neces-
sário um dispositivo que funcione 
como um sensor de presença das 
composições, fazendo  com que a si-
nalização de perigo seja ligada pela 
aproximação dos comboios à PN e 
seja desligada aquando da sua li-
bertação. Existem várias possibilida-
des para este tipo de automatismo, 
sendo abordada apenas uma delas 
neste artigo. A abordagem que será 
apresentada baseia-se em sensores 
de luz, conhecidos como foto-resis-

tencias (em inglês, Light Dependent 
Resistor - LDR).

Foto-resistências (LDR)

Tratam-se de componentes elec-
trónicos passivos que funcionam 
como resistências eléctricas varian-
do o seu valor em função da inten-
sidade luminosa a que estiverem 
sujeitas. Podemos ver um exemplo 
de uma foto-resistência na figura 3. 

Sinalização de Perigo de uma Pn 
detecção de comPoSiçõeS

Sérgio Santos

N o primeiro artigo sobre 
como reproduzir à 

escala a sinalização de 
perigo de uma PN (ver Trainspot-
ter nº 33) foram abordadas duas 

formas de efectuar o circuito elec-
trónico para simular essa sinaliza-
ção. Contudo, ambas as soluções 

podem ser melhoradas para que 
simulem mais realisticamente o 
alerta da passagem de um com-

boio por uma passagem de nível.

Sérgio Santos

João Joaquim
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A sua impedância (resistência) 
tem uma relação inversa à inten-
sidade da luz, ou seja, sobe (até 
um valor máximo geralmente na 
ordem dos Mega Ohm) à medi-
da que a luminosidade diminui e 
desce (até um valor mínimo que 
poderá ser na ordem das deze-
nas de Ohm) à medida que a lu-
minosidade aumenta (figura 4). 
Esta característica torna estes 
componentes ideais para, por 
exemplo, detectar o entardecer 
do dia e assim acender automa-
ticamente a iluminação pública.

O exemplo mencionado an-
teriormente pode ser executado 
na prática através de um sim-
ples circuito (figura 5) que inclui 
um transístor, duas resistências, 
uma foto-resistência e um LED 
que irá acender progressiva-
mente assim que a luminosida-
de ambiente baixe o suficiente. 
Esse limiar será ser calibrado 
pela resistência R2, que quan-
to menor for o seu valor, mais 
escuro terá de estar para que o 
LED acenda. Caso contrário, se 
o seu valor for mais elevado não 
é necessário estar escuro para 
que o LED acenda. Para efeitos 
práticos, o ideal é que R2 seja 
um potenciómetro para que se 

possa ajustar mais facilmente.
Nas figuras 6 e 7 é apresen-

tada a montagem do circuito em 
breadboard (placa de testes) e 
o seu funcionamento consoante 
a foto-resistência está a receber 
luz ou não.

Esta simples montagem 
permite a possibilidade de se 
adaptar às necessidades, isto é, 
juntando-a ao anterior circuito de 
sinalização de perigo de uma PN 
(figura 8), na anterior posição do 
LED e resistência de protecção, 
colocando-o a funcionar auto-
maticamente com a passagem 
das composições. A alimentação 
do circuito de sinalização será 
agora feita pelo circuito da foto-
-resistencia, sendo o positivo no 
terminal superior de R2 e o ne-
gativo no colector do transístor.

Circuito completo usando 
o componente NE555

Das duas abordagens para o 
circuito de sinalização de perigo 
de uma PN, a segunda que utili-
za um NE555 foi a escolhida pe-
las vantagens já apresentadas 
no artigo anterior, bastando a 
colocação na posição já referida 
do circuito da foto-resistência, fi-
cando conforme apresentado na 

Figura 1: versão com transístores

Figura 2: versão com NE555

Figura 5: acendedor automático

Figura 3: foto-resistência

Figura 4: variação da resistência com a luminosidade
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figura 9.

A montagem e funcionamento 
deste esquema pode ser visto nas 
figuras 10 e 11. A sensibilidade será 
ajustada na resistência R2 como 
indicado anteriormente, uma vez 
que as condições de luminosidade 
do local onde estará a maqueta po-
dem variar. 

O único senão desta solução 
é não funcionar realmente como 
um interruptor ON/OFF (ligando e 
desligando o circuito do NE555 de 
forma abrupta), mas sim com uma 
momentânea transição dos valores 
da alimentação do NE555 (de 0V a 
quase 12V neste exemplo), que por 
sua vez irá variar a intensidade com 
que os leds brilham (relembro que 
a partir de 5V o NE555 já funciona). 
Este efeito é mais notado se o com-
boio circular devagar. Ainda assim, 
tem a vantagem de ser a solução 
mais simples e económica.

A colocação das foto-resistên-
cias na maqueta é crucial para a 
sua eficácia. O local mais plausível 
será entre as travessas dos carris 

na PN e apontada para cima (exis-
tem foto-resistências de menor 
dimensão relativamente à apre-
sentada na figura 3 e que são acon-
selháveis para esta aplicação), de 
modo a que a recepção de luz seja 
cortada quando um comboio passa 
por cima, activando assim a sinali-
zação de perigo. 

No entanto, apenas um sensor 
(foto-resistência) não será suficien-
te para um funcionamento realis-
ta, pois apenas actuará quando o 
comboio já estiver em cima da PN e 
deixará de funcionar imediatamen-
te após o comboio passar (quando 
ainda a ultima carruagem ou va-
gão não tiver libertado totalmente a 
PN). Para resolver esta questão é 
necessário adicionar uma segunda 
foto-resistência, colocando uma an-
tes da PN e a outra logo a seguir. 

Desta forma, conseguimos de-
tectar um comboio antes de chegar 
à PN e também quando este a li-
bertou totalmente (este circuito fun-
cionará para ambos  os sentidos de 
circulação das composições).

Figuras 6 e 7: montagem e 
funcionamento do circuito em 

breadboard

Figura 8: aplicação da foto-
resistência ao circuito de 

sinalização da PN

Figura 9: 
circuito 

automático 
de 

sinalização 
de perigo 

da PN
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Mas será necessário mais um 
circuito com a segunda foto-resistên-
cia? E nesse caso como o ligar ao 
circuito do NE555?

A resposta não podia ser mais 
simples: não. Apenas é necessária 
uma segunda foto-resistência em 
série com a primeira.

Como a deteção da ausência de 
luz é feita pelo aumento da resistên-
cia do sensor (foto-resistência), o 
facto de se adicionar uma segunda 
foto-resistência à primeira não alte-
rará o funcionamento esperado do 
circuito.

Apenas o valor da resistência 
total (a soma das duas foto-resis-
tências) aumenta, podendo ser no-
vamente calibrada a resistência R2. 
Com esta solução basta que uma 
foto-resistência seja tapada pelo 
comboio para o circuito da sinaliza-
ção de perigo funcionar. Se as duas 
foto-resistências forem tapadas, o 
circuito permanece ligado. Apenas 
quando ambas são libertadas o cir-
cuito é desligado. 

Obviamente que esta solução 
também tem um senão, que é o 

afastamento das foto-resistências 
não poder ser elevado, pois caso 
contrário, se o comboio ficar entre as 
duas, estas recebem luz e o circuito 
é desligado. 

Na prática, se uma locomotiva 
isolada tapar as duas foto-resistên-
cias em simultâneo o circuito funcio-
nará correctamente. Como tal, esta 
será a distância ideal a considerar.

Apesar de algumas limitações, 
a solução apresentada é funcional e 
relativamente simples de executar. 
Neste artigo foi apresentado o sen-
sor de luz (foto-resistência) e uma 
das suas inúmeras aplicações. Com 
esta breve explicação e exemplo de 
utilização tenta-se que este artigo 
seja o ponto de partida para mais 
ideias de possíveis aplicações em 
maquetas (e não só) que possam 
ocorrer aos leitores deste artigo.

Figuras 10 e 11: montagem e funcionamento do circuito automático de 
sinalização de perigo de uma PN em breadboard



Locomotiva Somafel 1400

Fabricante: Sudexpress
Referência: SUD144110DC
Escala: H0 1/87

Modelo comercial fabricado em 
plástico injectado e comercializa-
do exclusivamente na versão DC. 

Este modelo é referente à locomo-
tiva Somafel 1421 (ex-CP 1441), 
uma das duas locomotivas da sé-

rie CP 1400 compradas pela So-
mafel para a sua frota de maqui-
naria de via e obras. 

Modelo extremamente fiel ao pro-
tótipo real a nível dimensional. 

Com um elevado número de de-
talhes e pintura de elevada qua-
lidade, respeitando a pintura real. 
O interior da cabine de condução 
está reproduzido com grande rigor 
ao nível do detalhe.

Com tracção em todos os quatro 
eixos, motor de 5 pólos com vo-
lante de inércia, chassis metálico 
e carroçaria em plástico injectado. 

Com iluminação de luz branca no 
farol principal e vermelha nos fa-
rois de cauda, consoante o senti-
do da marcha. 

Equipado com socket de 21 pinos 
para fácil digitalização.

Via e obraS 
tranSPorte de balaStro 
Época: VI

Locomotiva: Somafel 1400  

Vagões: Us Somafel

Composição de transporte de balas-
tro utilizada em trabalhos de cons-
trução ou manutenção das vias. O 
balastro é carregado pelo topo das 
tremonhas, sendo descarregado por 
acção gravítica através das portas 
existentes em baixo nas tremonhas. João Joaquim

João Joaquim
Gil Monteiro

Paulo Costa

modelismo à escAlA
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Vagão Us Somafel

Fabricante: Mabar
Referência: 81708
Escala: H0 1/87

Modelo comercial fabricado em 
plástico injectado e comercializa-
do em conjuntos de dois vagões 
(quatro veículos).

Modelo fiel ao protótipo original e 
com bom nível de detalhe. Com 
tampografia de elevada qualidade.

Em cada conjunto são fornecidos 
engates curtos e engates longos 
para cada vagão. É, assim, possí-
vel um maior realismo com a utili-
zação dos engates curtos, pois os 
topos ficam encostados ou, com 
a utilização de engates longos, é 
possível a circulação dos vagões 
em raios de curvatura reduzidos.

Ambos os vagões estão equipa-
dos com caixas NEM para a colo-
cação dos engates.

Em cada vagão é incluída uma 
carga que simula um carrega-
mento de balastro. No entanto, o 
seu realismo deverá ser melhora-
do através de técnicas de enve-
lhecimento. Esta carga pode ser, 
também, retirada e substituída por 
outro tipo de carga.

Os comboios de transporte de 
balastro operados pelos em-
preiteiros circulam apenas em 
troços que se encontram em 
intervenção e com restrição de 
circulação. Estes comboios são 
utilizados para o transporte de 
balastro novo, para descarga 
nas vias intervencionadas. São, 
também, utilizados para o trans-
porte do balastro usado após a 
sua remoção das vias durante as 
operações de manutenção. João Joaquim

João Joaquim

João Joaquim

João Joaquim

numerações disponíveis:
43 94 949 0028-5 
43 94 949 0030-1
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Vai estar presente até dia 31 de Março de 
2014 uma exposição documental dedicada 

ao Eléctrico de Sintra. Esta exposição poderá ser 
visitada no Arquivo Histórico de Sintra, que se situa 

no Palácio Valenças, entre as 09h30 e as 17h30 
durante os dias úteis.

exPosição 
eléctRico de siNtRA
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Foi apresentado no passado dia 7 de Novembro mais 
uma obra literária dedicada às minas de São Domin-

gos. Com autoria de Jorge Custódio, o livro “Mina de S. Do-
mingos. Território, História e Património Mineiro” aborda 
diversos temas ligados às minas, à história e ao património 
das mesmas. Um dos capítulos do livro é dedicado ao cami-
nho-de-ferro mineiro que existiu entre as minas e o porto do 
Pomarão.

Fonte: www.webrails.tv

Por parte da Dafne Editora e com autoria de Duarte 
Belo, foi lançada mais uma obra literária de temá-

tica ferroviária, mais propriamente com destaque à Linha 
do Tua.

Após algumas visitas do autor efectuadas à quase tota-
lidade da Linha do Tua em diversas alturas, é apresentado 
este livro que conta com um enorme espólio fotográfico 
interessantes apontamentos históricos acerca da linha, 
focando toda a sua envolvente em termos paisagísticos, 
sociais e  culturais. 

Está patente desde o dia 7 de Dezembro uma ex-
posição fotográfica na antiga estação do Lavradio, 

decorrendo até dia 14. O tema tem a autoria de Sílvia 
Gonçalves e foca estações ferroviárias abandonadas pelo 
país.

miNA de s. domiNgos
teRRitóRio, históRiA e PAtRimóNio miNeiRo

A liNhA do tuA

A revista inglesa 
Today`s Railways 

nº 215 do passado mês de 
Novembro tem um artigo 

da autoria de David Clough 
sobre as actividades ferro-
viárias nos nossos portos. 
É uma boa escolha para 

este Natal!

todAy’s 
RAilWAys

exPosição 
estAções esquecidAs



No próximo mês vamos fazer um ponto de 
situação do material circulante portugûes


