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editorial

João Cunha

O grande dia chegou! Obra sonhada há décadas, 
um dos maiores feitos de engenharia do nosso 
tempo começou a ver os comboios passar com 

o início do mês de Junho. Falo, claro, do túnel de Base do 
Gotardo. 

 Sufragado e aprovado por uma maioria generosa da 
população helvética em 1994, o túnel começou a ser 
escavado em 1996 e os seus 57 quilómetros demoraram 
vinte anos a ficar concluídos. Pelo meio, o custo estimado 
foi cumprido, os prazos também e o projeto converteu-se 
ainda num ex-líbris de gestão ambiental, ponto-chave na 
concretização de um projecto que tem na sustentabilidade 
ambiental um dos seus maiores atributos.

A depreciação do itinerário histórico, que continuará vivo, 
far-se-á com proveitos enormes: o túnel de base permitirá 
evitar o traçado duro da linha original, muito maiores 
velocidades (250 km/h) e muito maior capacidade. A linha 
entre Luzern e Como, eixo fundamental do tráfego de 
passageiros e mercadorias da Europa Central e dos Alpes, 
só ficará em roupagem definitiva em 2020, quando o túnel 
de base do Ceneri, de “apenas” 15,4 quilómetros, ficar 
concluído, permitindo assim “alisar” todo o traçado da linha.

Tão importante momento para os caminhos-de-ferro 
europeus – e para a engenharia mundial – é assinalado 
neste número com uma irresistível reportagem sobre a 
linha histórica – a mítica rampa do Gotardo. O Gonçalo 

Ribera leva-nos através da sua lente a viajar pelos verdes 
Alpes com os magníficos comboios suíços e dá-nos a 
possibilidade de perceber porque a Suíça candidatou esta 
linha a Património Mundial da UNESCO. Se a organização 
decidir favoravelmente, será a segunda vez que uma linha 
suíça recebe esta classificação, após as linhas de Bernina 
e Albula dos não menos espantosos Caminhos-de-Ferro 
Réticos.

Em Portugal inicia-se em Junho a temporada do Histórico 
no Douro. Este ano com a recuperada 0186, convertida 
para gasóleo, a fazer reviver a tracção a vapor e a trazer 
redobrado interesse a um comboio que é já uma tradição 
duriense.

Este ano, a CP aproveitou para levar o vapor a São 
Bento e inundar a baixa do Porto com os cheiros e sons 
característicos da velha dama de ferro, agora com a pele 
novamente reluzente e orgulhosa dos tempos que aí vêm. A 
caminho da Régua, abriu pela primeira vez uma marcha em 
vazio a convidados especiais, no que acabou por ser uma 
reunião de entusiastas de várias origens e sensibilidades. 
Tudo bons sinais, assim se saiba no futuro com proveito 
para todos.

Falta agora o Governo cumprir com a sua parte e avançar 
de uma vez por todas com os investimentos previstos para 
a nossa rede. É insustentável não aproveitar tantos fundos 
comunitários.

Gonçalo Ribera
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mUseU nacional 
FerroViário

O Museu Nacional Ferroviário continua a todo 
o vapor apresentando-se cada vez mais 
dinâmico, justificando desse modo o aumento 

de visitantes que ultrapassou as melhores previsões dos 
responsáveis.

Na sessão que decorreu durante a comemoração do 
1º aniversário da inauguração do MNF foi anunciado 
que visitaram o museu 20.255 pessoas durante os doze 
meses em que o museu se encontrou aberto, sendo 
que grande parte desses visitantes fizeram parte de 
associações estrangeiras. De realçar que a previsão 
do ISCTE apontava para que o número de visitantes 
rondasse os 15.476, o que foi ultrapassado em quase 
5.000 visitas.

Foram anunciadas nessa mesma sessão diversas 
novidades no que toca às actividades que o Museu tem 
previsto realizar no futuro.

Uma delas, anunciadas aos convidados e jornalistas, 
foi que o Museu irá assinar brevemente um protocolo 
tripartido entre esta entidade, a CP e o Convento de 
Cristo. Este acordo tem como objectivo principal a 
criação de um roteiro turístico diário que inclua, não só o 
Convento de Cristo, mas também outros equipamentos 
da região. Numa área completamente diferente a 
novidade prendeu se com a existência de um Hostel 
dentro do Museu. Para este efeito foi dito que já 
existe pelo menos um investidor interessado. 

Na dinamização do espaço do museu foi 
inaugurado na passada quarta-feira, 18 de Maio, o 
circuito de modelismo tripulado do Museu Nacional 
Ferroviário, no Entroncamento. Este novo serviço 
do Museu ainda está a ser estruturado. Este, para já, 
está aberto ao público nos dias úteis e por marcação 

antecipada. Já aos 
fins-de-semana, 
é objectivo do 
Museu ter um dia 
fixo em que o serviço está aberto ao público.

Quem quiser utilizar este circuito apenas terá de pagar 
um euro pela viagem comprando na recepção o bilhete 
“Mini-Comboio” juntamente com o ingresso no museu. 
Este valor, simbólico, servirá para financiar os diversos 
projectos que o Museu está a desenvolver. A viagem no 
circuito demora sete minutos.

Para todos os entusiastas que têm ao longo do tempo 
demonstrado interesse em colaborar com o Museu 
Nacional Ferroviário, o museu oficializou o seu Serviço 
de Voluntariado, formalizando uma frutuosa experiência 
no acolhimento e envolvimento de voluntários. O MNF 
anunciou a abertura de 28 vagas abertas para vários 
serviços/funções, sendo que demonstrou também toda 
a abertura em receber  propostas individuais ou de 
grupos de voluntários.

Poderá aceder à ficha de candidatura aqui: 
http://www.fmnf.pt/servico_de_voluntariado
Para mais informações: museu@fmnf.pt

© Tiago Mota
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Venda da e166 
A locomotiva a vapor E166, que se encontra-

va encostada na estação do Tua, debaixo 
do telheiro, seguiu para França no passado 

mês de Abril. Quem a comprou terá sido uma as-
sociação de entusiastas que vai zelar pela preser-
vação da locomotiva. Esta série de locomotivas a 
vapor de via estreita foram construídas entre 1905 e 
1909 pela empresa Henschel & Sohn para a Com-
panhia Minho e Douro.

A venda surge porque a locomotiva não faz do lote 
a preservar em Portugal. Note-se que, das dez uni-
dades da série, ainda por cá continua a E161 na 
secção museológica de Chaves, a E162 encosta-
da em Livração, a E163 afecta ao Museu Nacional 
Ferroviário, a E165 encostada em Guifões, a E167 
afecta à secção museológica de Arco de Baúlhe, a 
E169 colocada num pedestal em Vila Real e a E170 
encostada e praticamente abandonada na estação 
do Tua. Anteriormente já tinham sido vendidas a E164 

que faz serviço de turismo na Suiça e a E165 que foi 
para a Alemanha. 

A E166 quando ainda “repousava” no telheiro da 
Estação do Tua em 2011 © Pedro André

antes & dePois

a baixa da banheira Foi alVo de Uma enorme 
renoVação aqUando da electriFcação deste 

troço da linha do alenteJo. Para além 
da colocação da catenára Foram criadas 

noVas PlataFormas e Foram instalados 
noVos abriGos.

baixa da banheira
...linha do alenteJo

Agosto de 2008 © José Sousa

Setembro de 2010 © José Sousa
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locomotiVa 0186 
reGressoU aos carris

O Comboio Histórico 
do Douro voltará a 
contar com tracção 

a vapor este ano. A locomotiva 
0186 passou por uma profunda 
revisão que incluiu alteração da 
caldeira. A locomotiva deixou de 
queimar carvão e foi adaptada 
para funcionar a gasóleo, po-
tenciando assim grandes pou-
panças energéticas, mantendo 
obviamente as suas principais 
características mecânicas. Com 
esta alteração, o problema dos 
incêndios que se registavam an-
teriormente ficaram também ul-
trapassados. 

Esta locomotiva construída 
pela Henschel & Sohn em 1925 
trabalhou inicialmente a carvão, 
mas a meio da sua carreira passou a queimar fuel-óleo, 
assim como grande parte das locomotivas a vapor de via 
larga da CP. A 0186 fez serviço regular em Portugal sen-
sivelmente até meados da década de 70 e praticamen-
te sempre à frente de comboios de mercadorias. Mais 
recentemente, foi recuperada para suceder à 0187 ao 
serviço de comboios históricos da CP, passando a quei-
mar carvão como no início da carreira. Esta nova altera-
ção veio deixar a locomotiva sensivelmente como estava 
quando acabou a carreira na CP, consumindo agora ga-
sóleo simples.

A temporada do comboio histórico inicia-se já no dia 4 
de Junho, nos percursos entre Régua e Tua. 
Este ano a CP vai ainda estrear uma gran-
de novidade: por um preço de 300 euros será 
possível aos interessados adquirir um bilhete 
para viajar na cabine de condução da locomo-
tiva 0186. As reservas estão abertas e serão 
sem dúvida um motivo de interesse reforçado 
na campanha de vapor deste ano.

A CP aproveitou os dias que antecedem o 
início da temporada do Comboio Histórico a 
vapor na Linha do Douro para exibir a locomo-
tiva 0186 na estação portuense de São Ben-
to. O quadro de uma das mais belas estações 
ferroviárias do mundo acolheu o comboio his-
tórico nos dias 30 e 31 de Maio e ainda nos 

dias 1 e 2 de Junho, permitindo a toda a gente tomar 
contacto com a tracção a vapor, desaparecida da rede 
de via larga nacional há quase quarenta anos. A compo-
sição chegou a São Bento rebocada pela própria loco-
motiva 0186 no dia 30 de Maio, pelas 11h00.

A 0186 realizou também no dia 25 de Maio marchas 
de formação na Linha de Leixões, entre Contumil e Lei-
xões. As marchas seguiram-se depois de muitos meses 
de inactividade por fim da vida útil da anterior caldeira 
que a locomotiva possuía. Para a condução da locomoti-
va após a adaptação os maquinistas devem primeiro ser 
formados, razão pela qual a locomotiva fez duas viagens 
a Leixões.

Formação Leixões – Contumil em Triana © Nuno Magalhães

O comboio histórico mostrando-se em Porto-São Bento © Nuno Magalhães



9

comboio correio

Marcha de formação Contumil – Leixões em Leça do Balio a 25 de Maio de 2016 © Nuno Magalhães

Marcha Contumil – São Bento em 30 de Maio de 2016 © Nuno Magalhães
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O Museu da Electricidade foi o pal-
co escolhido no passado dia 16 
de Maio para a apresentação da 

nova designação da CP Carga, após o pro-
cesso de privatização que conduziu à aqui-
sição de 95% do seu capital pela MSC.

Entro na área exterior do museu cerca 
das 11h30. Cerca de três dezenas de pes-
soas já se encontram no local à espera do 
evento. Entre os presentes muito poucos 
me são familiares. António Saraiva, líder da 
CIP, é o único que reconheço de imediato. 
Entretanto, outros convidados vão chegan-
do, entre os quais Manuel Queiró.

Praticamente ao meio-dia em ponto, con-
forme previsto, somos chamados para a 

sala onde irá decorrer a apresentação. Somos recebi-
dos por Carlos Vasconcelos, administrador da MSC em 
Portugal.

Entre os presentes, além de alguns órgãos da impren-
sa, apercebo-me de haver representantes de alguns sin-
dicatos e representantes de clientes da ainda CP Carga. 
Ao todo, números redondos, estimo cerca de 60 a 70 
pessoas na sala.

Antes da apresentação temos oportunidade para to-
mar uma bebida ou algum pequeno reforço para o estô-
mago, enquanto se desenrola muita conversa entre os 
convidados. À medida que os minutos passam, vamos 
gradualmente ocupando os lugares disponíveis, até que 
se está tudo pronto para a apresentação.

Carlos Vasconcelos toma a palavra, dedicando as pri-
meiras palavras a agradecer o trabalho desenvolvido 

pelo anterior conselho de administração presidido por 
Manuel Queiró, presente na sala. Em linhas gerais, Car-
los Vasconcelos destaca ter encontrado uma empresa 
madura, com uma base de trabalho sólida que permite 
facilmente lançar-se para novos desafios.

De seguida, Carlos Vasconcelos traça os objectivos 
estratégicos para o futuro: em 2017 a empresa espe-
ra começar a operar em Espanha e o objectivo é ra-
pidamente tornar-se a empresa líder em transporte de 
mercadorias por via ferroviária na Península Ibérica. 
Posteriormente, mas ainda sem qualquer meta temporal 
definida, a empresa pretende utilizar a operação ibéri-
ca como ponto de partida para entrar noutros países da 
Europa.

Para chegar no próximo ano a Espanha, o líder da 
MSC anuncia mesmo a aquisição de quatro novas loco-
motivas diesel interoperáveis que chegarão a Portugal 
já em Maio de 2017.

A apresentação termina ao fim de pouco mais de 

nasceU a medloG
Ricardo Quinas
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cinco minutos com o anúncio da nova designação da 
empresa: Medlog – Transportes & Logística. Em rigor, 
a nova designação não foi novidade em absoluto, pelo 
menos para alguns dos presentes, dado que o nome 
fora anunciado pela primeira vez na sexta-feira anterior 
numa apresentação exclusivamente dedicada aos cola-
boradores da empresa.  

A apresentação termina e para mim, como um entu-
siasta ferroviário, soube a pouco. O plano estratégico, 
que seria à partida a parte mais atractiva, não passou 
ainda de muitas ideias gerais, sendo que a maior delas 
até já eram perfeitamente conhecidas.

Após a apresentação, Carlos Vasconcelos respondeu 
aos jornalistas presentes, onde foi mais esclarecedor. 
Quando questionado sobre a resposta que a empresa 
tem dado às necessidades de tráfego extraordinárias 
entre Lisboa e Leixões devido à greve dos estivadores, 
admitiu que a empresa tem atravessado algumas difi-
culdades mas que, apesar disso, tem conseguido dar 
resposta à procura. Uma das dificuldades externas refe-
riu tratar-se da falta de capacidade de um dos terminais 
envolvidos que optou por não especificar, embora seja 
quase certo tratar-se do terminal de Leixões.

De seguida admitiu que em picos de tráfego muito efé-
meros, como é o caso, a ferrovia terá sempre menor 
flexibilidade de resposta comparativamente ao transpor-
te rodoviário, em particular quando no contexto ibérico 
não existe material ferroviário disponível para alugar e 
começar imediatamente a operar. 

Carlos Vasconcelos realçou ainda que a empre-
sa possui actualmente um parque de material tractor 
e rebocado suficiente para as necessidades actuais 
mas sem margem para expansão, pelo que num fu-
turo próximo será intenção da Medlog adquirir novas 
locomotivas e novos vagões, em particular dedicados 
ao transporte de contentores que permitam conquistar 
novos tráfegos. Contudo, salientou que esse plano de 
expansão ainda está em fase de estudo na empresa.

Relativamente aos recursos humanos, admitiu tam-
bém a necessidade muito em breve de contratar mais 
pessoal. Até à data tinham sido identificadas algumas 
lacunas no back-office da empresa, em especial na 
área comercial, para onde referiu ter já contratado seis 
pessoas. No entanto, é intenção da empresa muito em 
breve recrutar mais pessoal ligado à área operacional, 
sobretudo maquinistas.

Carlos Vasconcelos foi também abordado sobre a 
pertinência dos anunciados investimentos na rede fer-
roviária nacional e se a bitola ibérica não é um entrave 
ao crescimento da Medlog. À primeira questão, res-
pondeu dizendo que em linhas gerais os investimentos 
anunciados pelo Governo vão de encontro às necessi-
dades da empresa, com especial ênfase na ligação ao 
Caia que considera fundamental e que pretende que 

esteja pronta o mais rapidamente possível.
Sobre a bitola a resposta foi muito peremptória: a bi-

tola ibérica continuará a ser uma realidade no contexto 
ibérico durante muitos anos e, mesmo considerando trá-
fegos além dos Pirinéus, a bitola não representa uma 
limitante como é prova o facto de actualmente se opera-
rem múltiplos tráfegos entre Espanha e França.

Já no final, o líder da MSC foi questionado sobre o 
investimento nas quatro novas locomotivas diesel. Não 
querendo, de início, referir os valores do investimento 
pelo negócio não estar ainda totalmente fechado, aca-
bou por apontar uma estimativa provisória entre 12 a 13 
milhões de euros. À última pergunta sobre o construtor 
dessas novas unidades, a resposta foi muito simples: 
“Vossloh”.

Para terminar, os convidados tiveram direito a um al-
moço onde puderam trocar mais algumas impressões à 
medida que progressivamente o número de pessoas foi 
reduzindo. Carlos Vasconcelos continuou a ser bastante 
solicitado pela imprensa e por outros convidados.

Saí do museu cerca das 13h40. Apesar da curta apre-
sentação, as expectativas mantêm-se em alta, em es-
pecial para aquilo que possa vir a ser anunciado nos 
próximos meses. Pessoalmente resta-me apenas agra-
decer da parte da Trainspotter a oportunidade de estar 
presente no evento e evidentemente dar os maiores vo-
tos de sucesso para a Medlog.
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Anualmente, pelo menos uma vez, faço as 
malas e rumo com o grupo de amigos a um 
país da Europa para saciar o gosto pela fo-

tografia ferroviária.
Infelizmente o panorama nacional, outrora rico em 

motivos de interesse para fotografar, tem vindo a 
desvanecer e por isso sinto a obrigação de ter de 
saír de Portugal para manter esse hobby vivo.

Por vários motivos, a viagem de 2016 foi diferen-
te: os companheiros de viagem (faltou um), a reinci-
dência no país e a alguns locais na Suíça, algo que, 
ainda com tanto para conhecer e fotografar 
noutros países, não queria ter feito mas, pes-
soalmente, em certos aspectos, sou teimoso e 
o Venice Simplon Orient Express (vulgarmente 
conhecido pela sigla VSOE), justifica tal regres-
so.

É um “cromo” que falta na caderneta e na mi-
nha é um dos “dourados”, mais ainda por me 
andar a escapar há anos, ao qual é preciso jun-
tar a prevista abertura do túnel do Gotardo.

Motivos não faltam para regressar: Re 4/4, Re 
6/6, as minhas preferidas Re 460, sejam da SBB 
ou da BLS, volume de mercadorias e passagei-
ros e até algumas automotoras. Em suma, algo 
diferente e sobretudo limpo. Pinturas em loco-
motivas ou carruagens na Suíça é algo extrema-
mente raro!

A decisão de voltar foi tomada em 2015 e o 
planeamento começou em Fevereiro, sem an-
tes “ir dando uma vista de olhos” nos sites das 
companhias low-cost, alguns horários, hotéis 
e apartamentos, preços para alugar um carro, 
entre outras coisas fundamentais para realizar 
a viagem. As longas tiradas de carro desde o 
Porto já não se justificam em todos os aspectos 
(cansaço, despesas e o tempo que se perde a 
chegar ao destino e por conseguinte o retorno), 
pelo que, após várias consultas, a opção re-
caiu no voo Porto – Genebra de domingo, 17 de 

Abril, logo pelas 06h30. Deste modo, rentabilizamos 
o dia da chegada, tendo em conta o levante do carro 
junto ao aeroporto e os quilómetros a percorrer até 
ao hotel onde pernoitámos no primeiro dia.

Domingo, 17 de Abril

Os leitores compreenderão que a vontade de iniciar 
a sessão de trainspotting era mais do que muita. 

Assim e como a meteorologia era adversa, trocámos um 
pouco a ordem de trabalhos do dia e começámos logo a 

 IC proveniente do aeroporto de Genebra, 
com uma Re460 à cabeça, Nyon

Gonçalo Ribera

comboio internacional

Por terras helvéticas

 Automotora da série 511, Nyon
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Por terras helvéticas

comboio internacional

fotografar em Nyon. 
Foi pouco o tempo aí passado. Não só os mo-

tivos de interesse são sempre os mesmos, como 
também a pluviosidade aumentou dramática-
mente, ao ponto de causar muito desconforto aos 
fotógrafos e redução da luminusidade.

Seguimos para Essert-Pitet, onde por questão 
de escassos minutos, não conseguimos fotogra-
far o único comboio de mercadorias que por ali 
passava. Mesmo assim vimo-lo e era traccionado 

por uma dupla de 420 ou Re4/4. As compo-
sições pouco variavam, mas já foi possível 
alterar o “menú”. 

Por muito planeamento que se faça, se a 
meteorologia não quer ajudar não há nada 
que se possa fazer, e feitos mais uns quilo-
metros chegámos a Yvorne e a Chavorney 
pois não só a distância é quase nula, como 
se pode mudar um pouco o enquadramento.

Já cansados, com fome e sabendo que 
ainda tínhamos muito a percorrer, decidimos 
parar numa área de serviço para jantar, com-

prar mantimentos já para o dia seguinte e efec-
tuar a troca de turno de condução.

Na primeira noite ficámos em Gersau, numa 
espécie de turismo de habitação, cujos pro-
prietários, sabendo da nossa proveniência, 
disponibilizaram uns cálices de vinho do Por-
to. Para os muitos que pensam que a frieza de 
espírito dos suíços e/ou outros povos da Euro-
pa Central predomina, aqui ficou bem patente 
que não passa de um mito. Mais exemplos se 
seguiriam noutros dias.

Já passavam das 23h30 locais quando nos 
deitámos para o merecido repouso sem antes 
ver alguns dos resultados obtidos durante o 
dia. Tenho de dizer que com Sol algumas das 
imagens feitas não eram possíveis (sombras e 
contra-luz), mas noutras dar-lhe-ia um “toque” 
diferente para melhor. Consultámos a meteo-
rologia para o dia seguinte, falámos sobre 
os locais a ir, sendo que logo pela manhã, o 
VSOE iria passar e eu, por todos os motivos, 
não o queria voltar a perder, senão já sabia 

SBB RABDe 500 em Essert-Pitet

SBB RABDe 500 em Essert-Pitet

SBB 460-025 à passagem por Yvorne

SBB 460-055 à passagem por Yvorne
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que iria ficar macambúzio durante todo o dia, mesmo 
apesar de saber que ainda iria ter uma “última” oportuni-
dade na sexta-feira.

Segunda-feira, 18 de Abril

O dia amanheceu como havia terminado o anterior: 
chuva, muita chuva, mas o tão desejado dia para 

fotografar o tal “cromo” tinha chegado e de Gersau a 
Steinen, local escolhido para o fotografar, entre outras 

composições, fica próximo. 
Alguns “testes” feitos mais para a direita, mais para a 

esquerda a composições que por ali passam e eis que 
surge no horizonte o VSOE. 

Não foi o tão ansiado “boneco”, mas pelo menos, des-
ta vez, para além de o ver, consegui tirar-lhe uma foto-

grafia.
A seguir, outro local próximo: Arth Goldau. Uma curva 

interessante para composições pequenas como os In-
terregionais (IR) e automotoras. 

A estação que dá o nome à zona – Arth Goldau Rigi 
Bahn – foi o local seguinte, pois para além do material 
SBB, é também uma estação servida pela Südostbahn – 
SOB. Aqui aproveitei para tomar um expresso. Sim, ex-
presso, pois não posso considerar o que bebi um café, 
sem falar no valor pago.

Durante a paragem de um IR Zurique – Logano, pedi 

SBB 11157+11251 em Steinen

 DB 185-113 em Steinen

SBB 620+SBB 420 em Steinen

SBB 620-085+11343 em Steinen

SBB RABDe 500 em Arth Goldau

SBB 11161 em Arth Goldau

SBB IR Arth-Goldau-Rigi Bahn
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autorização para obter a foto de um senhor a entrar na 
composição. A seriedade e profissionalismo do staff da 
SBB na plataforma foi algo que me há-de ficar na me-
mória pela positiva.

Igualmente perto e sabendo que havia composições 

da SOB (de vez enquando sabe bem mudar os objectos 
a fotografar) fomos a Rothenthurm. A altitude e o frio 
proporcionou-nos, durante largos minutos, uma queda 
de neve.

A hora de almoço e a imperatividade de ter de ir a 
um supermercado obrigou-nos a uma pausa. O elevado 
nível de vida suíço, aliado ao nosso budget e contínua 
vontade em fotografar, fez-nos parar numa cadeia de 
fast food mesmo ao lado do supermercado. 

Para os próximos dias, escolhemos ficar num aparta-

mento em Hoffstetten bei Brienz, pois estaríamos equi-
distantes de vários locais onde iriamos fotografar, sobre-
tudo o Gotthard Assim; e fomos seguindo caminho até 
Immensee onde fizemos algumas fotografias. 

O motivo da escolha de um apartamento é óbvio: en-
trar e saír a qualquer hora, refeições feitas (deu traba-
lho, mas parabéns ao Eduardo Guimarães, chéf de ser-
viço), mas mais baratas e poder deixar ficar as malas 
vários dias em “casa”. Resumindo, não só é mais bara-
to, como também mais prático e cómodo. Esta ideia já 
tinha sido adoptada noutra ocasião, quando estivemos 
em Müllheim.

Instalados e com jantar feito, louça na máquina, como 
em todos os outros dias, fomos visualizar os registos 
feitos ao longo do dia e planear o seguinte. Algo come-
çava a estar a nosso favor: o Sol iria aparecer (e como 
ele apareceu!).

SOB 096 em Rothenthurm

SOB 017 em Rothenthurm

BLS 465-015 em Immensee

SBB Cargo 620-075 em Immensee

SOB 015 em Immensee

SOB 092 em Immensee
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Terça-feira, 19 de Abril

Todos os dias o despertador tocou bem cedo. 
Tínhamos de aproveitar, por isso é que fomos 

onde fomos e neste dia quis regressar a um local onde 
já tinha estado em 2013: Früttigen.

Uma perspectiva diferente daquela que tinha feito 
na altura.

Chegamos, quiçá, cedo de mais, pois o Sol ainda não 
tinha subido o suficiente para ultrapassar a montanha, 
o movimento é menor – o material da SBB segue atra-
vés do túnel do Lötschberg e as composições dignas 
de interesse vinham sempre no sentido oposto ao que 
desejávamos.

Aqui, mais uma prova de humanidade. Estávamos em 
frente a uma casa e o dono trouxe-nos uma bandeja 
com três expressos, um copo de leite quente e três bom-
bocas. Ficámos estupefactos com a atitude e conversá-
mos durante alguns minutos com o Senhor Uli. 

Antes de ir para o local seguinte, aproveitámos para 
fotografar a entrada do túnel na base do Lötschberg.

Nas restantes horas iríamos ficar no próximo 
spot, Spiez, pois o movimento assim o justifi-
cava. Assim que chegámos, ficámos um pouco 
assustados por decorrerem obras na via. No 
entanto, tratavam-se de pequenos trabalhos e 
a circulação pouco ou nada foi afectada.BLS 535 em Fruttigen

Crossrail 430-115 em Fruttigen

SBB IC2000 em Fruttigen

BLS 485-003 em Spiez

BLS 485-020 em Spiez

SBB 460-000 em Spiez
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Creio que a beleza do local, aliada às com-
posições e o movimento, justificaram a falta de 
um almoço digno de registo (como em quase 
todos os outros dias, foi-se petiscando). Aqui 
queríamos fotografar o ICE, mas o mesmo não 
passou. Aliás, passou, mas com uma compo-
sição da SBB, pois a DB, segundo soubemos 
mais tarde, estava a utilizar composições de 
substituição.

Em Spiez vê-se o cenário para o local das 
fotos seguintes: Faulensee. Um local icónico 
pela paisagem. 

Mas houve uma surpresa aqui: um ensaio 
de via da BLS. Encontrámos um trainspotter 

SBB 460-099 em Spiez

SBB 923-016 em Spiez

BLS Am 843-502 em Spiez

SBB 460-064 em Faulensee
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local que nos deu esta informação e ainda deu para fo-
tografar uma composição de passageiros da BLS com 
locomotiva e carruagem e um minúsculo comboio de 
mercadorias.

O Sol apelava a que seguíssemos para mais locais, 

um dos quais imperativo para mim: Kiesen. 
As fotos seguintes falam por si. Em aproximada-

mente 1h15 foram fotografadas 35 composições.
Havia que continuar a fotografar até ser possível 

e, próximo, fica Allmendingen. Já com o Sol baixo, 

BLS 465-016 em Kiesen

BLS 486-508 em Kiesen

BLS 515-020 em Kiesen

SBB 460-029 em Kiesen

BLS 165 em Faulensee

BLS 485-004 em Kiesen

Crossrail 186-905 em Kiesen
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o segundo ICE do dia acabou por aparecer
Porém, chega a uma altura em que é preciso dizer 

basta. Custou, mas faltavam alguns quilómetros até ao 

apartamento e tínhamos de reabastecer o carro, cozi-
nhar, descansar e preparar o dia seguinte, sendo que a 
meteorologia foi novamente favorável e os locais mun-

SBB 11326 em Kiesen

BLS 165 em Allmendingen

SBB 460-052 em AllmendingenDB ICE1 em Allmendingen

SBB 460-075 em Allmendingen
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dialmente conhecidos. Ver 
os resultados depois de um 
óptimo jantar é sempre re-
confortante.

Quarta-feira, 20 de Abril

Diz-se que quem corre 
por gosto não cansa, 

mas deitar tarde e cedo er-
guer, comer tarde e a más 
horas, ajuda a fazer mossa 
no corpo, com a agravante 
de estarmos horas de pé, 
ao Sol (apanhei um valente 
escaldão). Mas a parte psi-
cológica estava cada vez 
melhor. Obviamente que a 
pressão e stresses da vida 
quotidiana aqui não se fa-

zem sentir – é outro tipo de ansiedade, se assim posso 
dizer – e por isso vamos passar grande parte do dia ao 
Gotardo, de sorriso de orelha a orelha e o Sol a ajudar, 
outra vez, à festa!

Vir à Suíça e não ir ao Gotardo pode ser comparado 
com o “ir a Roma e não ver o Papa”. Afinal de contas, 
muito vai mudar num futuro próximo e para quem gosta 

de comboios, hoje, já soa a despedida. 
Como já aqui tinha estado em 2013, alguns dos cami-

nhos já me eram familiares, por isso foi fácil ir a Wassen, 
mas antes ainda havia outros locais dignos de registo.

O primeiro local do dia foi Erstfeld.
Foram poucas as imagens feitas, porque havia já no 

local outro spotter que, apesar de educadamente lhe 

SBB 460-033 em Allmendingen

SBB 11341 em Allmendingen

SBB 11273 em Erstfeld
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termos pedido para dar dois passos para cima, não se 
interessou e o enquadramento pretendido não pôde ser 
feito. Aliás, este dia e o seguinte iriam ficar na memória 
pela quantidade de pessoas a fotografar e de várias na-

cionalidades. A dada altura, parecia uma autênti-
ca romaria e não era para menos. Para os locais, 
um dia de sol nesta zona, é sempre aproveitado.

A pé e a algumas centenas de metros fomos 
até Silenen, onde mais uma vez já se encontra-
vam spotters e pouco depois chegaram mais 
(pai e filho vindos de França) a que se have-
ria de somar os três portugueses, dois suíços, 
dois holandeses, dois ingleses e um alemão. 
Apesar do aglomerado populacional, ninguém 
interferiu na recolha quer de imagens, quer de 
vídeo. Quando assim é, todos beneficiam e no 
período entre composições, falámos com algu-
mas dessas pessoas, uma das quais o alemão 
que por sinal trabalha na sede da SBB na capi-
tal, Berna. Aqui ficámos a saber o motivo pelo 
qual no dia anterior não tínhamos conseguido 
fotografar o ICE em Spiez. 

Seria neste local que a surpresa do dia apa-

receu.
Neste TECo, para além da Re4/4 da Interregio Cargo 

– única e que deu outro colorido à tracção –, vinha na 
cauda, a ajudar na subida, a locomotiva histórica Ae6/6.

O espanto foi geral e como “tudo o que sobe (por 
norma) desce”, era uma questão de tempo até a 
voltarmos a ver, isolada.

A exposição solar já permitia ir a Wassen, mas 

SBB 11273 em Erstfeld

SBB 11156 em Erstfeld

FS ETR 610 em Silenen

SBB 11615 em Silenen

DB 185-124 em Silenen
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SBB 11681+Interregio Cargo 420-320 em Silenen

SBB 11411 em Silenen

 SBB Cargo 620-086 em Wassen

SBB 11199 em Wassen

SBB 11279 em Wassen

SBB ETR 610 em Wassen

antes ainda tentámos ir a Gurtnelen, uma outra pers-
pectiva do local, mas tal não foi possível. O caminho é 
privado e mau demais, pois a estrada, se é que se pode 
chamar aquilo de estrada, é estreita, sinuosa e íngreme. 
Já perto do topo e quando me preparava para falar com 
a proprietária, fomos brindados com um valente e bem 

audível “nein” (não)! Respondi igualmente em alemão – 
já pouco me lembro das aulas dessa disciplina tida no 
secundário – que sairíamos, mas precisávamos de dar a 
volta. Outra vez “não” e, a tentar fazer o mesmo percur-
so de marcha atrás, passámos ligeiramente por cima da 
relva. Resultado: a senhora irritou-se, mas lá 
voltamos à estrada principal e fomos a Wa-
ssen. Perdemos bastante tempo com estas 
andanças e esta linha tem muito movimento, 
por isso não havia mais tempo a perder.

O que dizer desta localidade? Creio que 
não haverá nenhum entusiasta que, pelo 
menos, não tenha ouvido falar nesse local, 
mítico, acrescento, da Suíça, do Gotardo.

A exemplo dos locais visitados anterior-
mente, não estávamos sós, bem pelo con-
trário. Alguns dos quais já eram “conhecidos” 
desde a manhã.

Gurtnelen, da parte da tarde, era o local 
planeado e desta vez não houve qualquer 
problema em chegar lá. Escusado será dizer 
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que já estavam spotters no local, mas o espaço é amplo 
e optámos por nos situar um pouco mais para cima

Onde estávamos, podíamos ver um dos patamares, 
por sinal, junto a um semáforo, o que ajudava a saber 
o que viria na nossa direcção, em sentido descendente. 
Motivo? A Ae6/6 vista anteriormente, mas para nosso 
espanto, passou uma outra: a 11402.

As sombras já começavam a figurar nas fotografias e 

por isso partimos para o local seguinte: Brünnen.
A saída tardia, aliada a algum trânsito durante o per-

curso, não nos permitiu “usufruir” do spot o tempo pre-

tendido e foram poucos os registos feitos. Mas valeria a 
pena regressar e planeámos voltar no dia seguinte.

Porém, o Sol ainda possibilitava a obtenção de mais 
uns registos noutro local próximo: Rotkreuz.

Aqui, há menos movimento (a linha mais movimenta-
da segue para Zurique e esta vai para Basileia) e 
as sombras eram mais que notórias. Ainda assim 
somaram-se mais umas imagens à galeria neste 
dia. O problema eram os cerca de 70 km que havia 

que percorrer até chegar à nossa casa temporária. 
Custou um pouco, é um facto, mais ainda com um 
engarrafamento devido a obras num dos vários tú-
neis que atravessámos pelo percurso. 

Após o jantar, apenas houve tempo para ver a meteo-
rologia e planear o dia seguinte sendo que o mesmo iria 

SBB ETR 610 em Wassen

BLS 465-015 em Wassen

FS ETR 610 em Gurtnellen (spot alternativo)

SBB 11622 em Gurtnelen

SBB 11402 em Gurtnelen

SBB 11156 em Brünnen

SBB RABDe 500 em Brünnen



24

comboio internacional

ser passado, quase na íntegra, em Wassen. É 
possível, devido aos vários patamares que cir-
cundam a vila, fotografar em diferentes locais.

  

Quinta-feira, 21 de Abril

Uma vez mais, o despertador tocou bem 
cedo. Durante a viagem até Wassen, já 

se falava em saudade. Por duas vezes tinha ido 
lá e como não tenciono regressar brevemente, 
sabia que se tratava da despedida desse local, 
pelo que queria aproveitar ao máximo. 

Como era espectável, encontrámos mais entusias-
tas, mas desta vez fomos os primeiros a chegar e 
poucos minutos passaram para iniciar o “dia de tra-
balho”.

O primeiro local foi no patamar superior, onde se 
podem ver quase todos os outros. Acaba por ser uma 
grande ajuda, porque conseguimos ver o que se di-
rige na nossa direcção em ambos os sentidos, sem-
bora se fotografe melhor o sentido ascendente e, por 
norma, é nesse sentido que circulam mais comboios 
de mercadorias. 

Para evitar repetir o spot do dia anterior e da via-
gem de 2013, optámos por uma perspectiva diferente 

SBB Cargo 620-069 em Rotkreuz

FS ETR 610 em Rotkreuz

BLS 465-018 em Wassen

SBB 11159 em Wassen

SBB Cargo 420-344 em Wassen

SBB 11670 em Wassen
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na curva, no patamar mais baixo. 
Aqui, uma vez mais, tivemos companhia, se bem que 

breve, de um entusiasta alemão que, por questão de 
minutos, não fotografou a Ae6/6 que, a exemplo do dia 
anterior, circulava na cauda de comboios de mercado-
rias a ajudar na subida.

Mas também houve outros motivos de interesse, como 

a minha primeira foto a uma locomotiva da Bombardier 
da Railpool, série 187, e várias composições de merca-
dorias.

No patamar intermédio, quis tentar fazer algo diferen-

te, mas igualmente visto em revistas, fora (sim, o plural 
de fórum é fora), sites e redes sociais: a ponte de pedra, 
em detrimento da panorâmica com a vila como “pano 
de fundo”.

Equacionou-se uma ou outra imagem junto à estação, 

mas queríamos aproveitar Brünnen e Steinen (da 
parte da tarde a perspectiva é igualmente bastante 
interessante).

Apesar de termos chegado mais cedo em relação ao 
dia anterior, o movimento não foi muito.

A poucos quilómetros de distância fomos a Steinen 
fazer as últimas fotos do dia.

Desta vez, havia que chegar 
cedo ao apartamen-
t o , 

DB 185-129 em Wassen

SBB 11664 em Wassen

BLS 187-006 em Wassen

Re 4-4 em Wassen

SBB 11617 em Wassen

SBB 11161 em Steinen
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pois seria a nossa última noite lá. Fazer as malas, ar-
rumar algumas das coisas usadas durante os dias an-
teriores. A despedida de quem tão bem nos acolheu era 

fundamental, mas também havia que descansar 
minimamente. O dia seguinte iria ser longo e 
havia um grande motivo de interesse: o VSOE, 
novamente.

Sexta-Feira, 22 de Abril

Depois de percorrer as estradas 
que conhecemos bem, colocá-

mos no GPS as coordenadas para Ro-
tkreuz, onde havia que registar o VSOE.

Uma vez mais, não escapou às ob-
jectivas. Pessoalmente, preferia ter fo-
tografado no local mais conhecido (a 
atravessar a ponte), mas assim sempre 
se fez algo diferente. 

Todavia, não queria abandonar o local 
sem antes registar algo aí e assim foi. 
Mas só após uma pausa num café da 
localidade, onde se proporcionou outro 

óptimo momento de convívio. A dona “meteu conversa” 
connosco e a dada altura, após mostrar as fotos no vi-

sor da câmara, estávamos ro-
deados de pessoas, sentadas 
ao nosso lado, numa amena 
conversa, enquanto se bebia 
um expresso. Em inglês e no 
pouco alemão que recordo, 
desbloquearam-se temas de 
conversa para explicar o que 
três portugueses andavam ali 
a fazer. Para todos eles, este 
hobby é totalmente desconhe-
cido.

Recompostos – estava um 
dia quente, apesar da mudan-
ça de tempo prevista para a 
parte da tarde – fomos até ao 
local onde queria fotografar e 
eis que surge a grande surpre-
sa do dia e uma da viagem: a 
composição de testes do túnel 

SBB 11252 em Steinen

SBB 11629 em Steinen

SBB 11345 em Brünnen

SBB Re4/4
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do Gotardo. 
Já a tínhamos visto em dias anteriores, pois estava 

parqueada na estação de Fluelen e queria ter ido lá. Es-
tava previsto fazer uns quilómetros extra da parte da tar-
de, após o almoço, mas assim conseguimos fotografar 
em plena via.

Como o Sol teimava em marcar presença, aproveitá-

mos para continuar a fotografar, mas noutra perspectiva.
A auto-estrada para Berna e daí para o Hotel de la 

Gare, em Montbovon (último poiso antes do regresso 
ao Porto) passa perto de Allmendingen, local já visto, 
mas ao qual regressámos para umas últimas imagens, 
já com a mudança de tempo prevista para a tarde a fa-
zer-se sentir.

Sem sombras, pudemos fotografar do outro lado do 
viaduto e eu, como tenho preferência pela série 460 da 
SBB, não perdi a oportunidade de fazer, para já, uma 
despedida dessas locomotivas.

Todavia e por muito que quisesse ficar mais um pou-
co, foi chegado o momento de arrancar e seguir viagem.

SBB 460-084 em Rotkreuz

comboio internacional

SBB 11667 em Rotkreuz

DB 185-101 em Rotkreuz

BLS 565-739 em Allmendingen
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Já na estrada, a caminho do hotel, fomos surpreendi-
dos por uma composição histórica de via estreita – sa-
beríamos mais tarde tratar-se do Train Fondue operado 
pelos Transports Publics Fribourgeois (TPE), que ime-
diatamente perseguimos até à estação de Montbovon. 

Aqui, os passageiros podem degustar várias tipo-
logias de queijos ao longo do trajecto entre Bulle e 
Rückreise. Acabámos por ter sorte, pois esta compo-
sição circulou nos dias 22 e 23 de Abril e só voltaria a 
circular nos dias 7, 8, 14 e 15 de Maio.

Tratadas das formalidades no hotel, fomos jantar a 
um restaurante italiano numa vila a 4 km e, já em fase 
de rescaldo da semana de trainspotting feita, chegámos 

à conclusão que os resultados obtidos foram extrema-
mente positivos, não só pelos locais por onde passá-
mos, as vivências/experiências tidas, mas também pela 
quantidade e qualidade das composições registadas.

O dia da partida estava já ao “virar da esquina” e com 
cerca de 130 km para fazer até ao aeroporto de Gene-

BLS 182 em Allmendingen

SBB 460-080 em Allmendingen

TPF 105 em Montbovon

TPF 116 em Montbovon

TPF 105 em Montbovon

TPF 116 perto de Montbovon
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bra, pouco ou nada iria ser feito no que toca a fotografar 
comboios.

Sábado, 23 de Abril

Após o pequeno-almoço, com as malas novamente 
no carro não conseguimos partir sem antes ir à 

estação tirar, de vez, as últimas fotografias.
Durante o percurso ainda houve tempo para comprar 

uns souvenirs e interiorizo que, como diz o ditado “tudo 
o que é bom, acaba”, acrescento apenas que o que re-
almente é bom acaba demasiado rápido.

A Suíça sem o Gotardo não vai ser a mesma coisa. O 
VSOE já faz parte da caderneta. Fizemos muitas foto-
grafias a composições diversas, quer de passageiros, 
quer de mercadorias, e houve lugar a alguns brindes/
bónus, mas até ver não hei-de regressar tão cedo, pelo 
menos com a finalidade de fotografar comboios. Há, 
seguramente, mais locais a explorar, sem falar na via 

estreita. Quero voltar a ver o VSOE, rever as 460, Re6/6 
ou série 620, etc. O país está geograficamente bem 
posicionado, por isso voltar pode ser uma questão de 
oportunidade.

Esta viagem “abriu o apetite” a um dos companheiros 
que nunca tinha estado por estas bandas, por isso quem 
sabe se um dia destes iremos ler um artigo sobre a sua 
experiência pessoal por terras helvéticas.

O planeamento foi difícil e moroso. Não o fiz sozinho, 
por isso agradeço ao Bruno Luís, o tempo que “perdeu” 
mas que valeu a pena para que fôssemos a tantos locais 
quanto possível e aproveitar cada um deles ao máximo. 
Foram cerca de 1.730 km numa semana. A pesquisa foi 
feita nas redes sociais, sites de fotografia ferroviária e 
alguns emails trocados com um ou outro entusiasta suí-
ço.

Agora que já estou em casa e escrevo este artigo, faço 
um balanço ainda mais positivo do que aquele que tinha 
idealizado antes da partida. A única coisa que faltou foi 
uma “boa” fotografia a uma 465 da BLS, mas a cama-
radagem, as brincadeiras, as conversas e a experiência 
acumulada de mais uma viagem no curriculum, aliada 
ao renovado estado de espírito são coisas insubstituí-
veis e que hão-de perdurar na memória.

Por isso, não posso deixar passar a oportunidade de 
enviar um abraço ao Eduardo Guimarães e ao Bruno 
Luís. Estou certo que quando estiverem a ler e ver as 
imagens que ilustram este artigo se vão lembrar de mui-
to do que foi feito.

Para o ano há mais…

comboio internacional

Wassen

Wassen
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A Linha da BLS – breve história

O primeiro, a Linha da BLS (Bern – Lots-
chberg – Simplon), liga as cidades de 

Berna a Brig, passando por Spiez, até à esta-
ção de Domodossola situada na fronteira com 
Itália. 

A sua concretização envolveu a construção 
dos dois túneis que lhe dão o nome. Com uma 
extensão de quase 20 km, o túnel do Simplon 
foi o primeiro a ser concluído no ano de 1905 
em via única, tendo passado a via dupla em 
1922. 

O outro túnel, baptizado com o nome Lots-

chberg, apesar de mais cur-
to (14,6 km), só abriu alguns 
anos mais tarde, no ano de 
1913, em via única, tendo 
sido a sua duplicação efec-
tuada bastante mais tarde, 
na década de 80. Situado 
na parte de perfil mais íngre-
me, foi estabelecido entre as 
estações de Kandersteg e 
Goppenstein. De um lado, a 
rampa norte, entre Frutigen 
e Kandersteg, tem 17,65 km 
e apresenta uma penden-
te média de 24 por 1000. A 
rampa na parte sul, entre 
Goppenstein e Brig, numa 
distância de 25,4 km, tem 

Suiça, um univerSo de comboioS

Suíça, há quem o diga…o país dos comboios! Recheada de soberbas paisagens verdejantes, 
completadas com altas montanhas cobertas de neve, num cenário quase perfeito para as mais 

variadas circulações que percorrem as inúmeras linhas numa rede 100% electrificada: desde as principais 
linhas mais vocacionadas para serviço de passageiros que ligam os grandes centros urbanos bem 

como os vários ramais de serviço regional, passando pelas linhas de alta montanha com maior potencial 
turístico até aos dois grandes eixos internacionais transalpinos que ligam a Alemanha a Itália, por onde 

circulam centenas de comboios por dia.

Mapa com o perfil da Linha da BLS com os antigos e atual túnel

Comboio de contentores da Crossrail chegando a Frutigen, 2013

Bruno Luís
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um gradiente médio um pouco mais baixo, mas ainda 
assim de 22 por 1000.

A necessidade de encurtar distâncias e tempos de 
viagem numa linha cujas rampas máximas têm uma in-
clinação de 26 por 1000 motivou o início de um novo 
projecto em 1992: a construção do túnel de base do 
Lotschberg.

A sua construção decorreu durante quinze anos e 
teve um custou superior a 4 mil milhões de francos suí-
ços. Teve a sua inauguração a 15 de Junho de 2007 e 
posterior entrada ao serviço no final desse ano. Com o 
novo túnel, foi possível passar a ter circulações de pas-
sageiros com velocidades até 250 km/h e de mercado-
rias até 160 km/h. Por exemplo, foi possível aumentar 
a frequência do serviço de transporte de camiões RoLa 
(Rollende Autobahn) de quatro para as actuais onze 
frequências ida e volta entre as cidades de Freiburg-in-
-Bresgau na Alemanha e Novara em Itália.

A capacidade das circulações aumentou drastica-
mente, sendo que o troço antigo, entre as estações de 
Frutigen e Brig, actualmente é percorrido por alguns 

comboios de mercadorias ou pas-
sageiros que circulem com atraso, 
bem como pelo serviço regional.

Em 2007, esta ligação estabe-
lecida entre as localidades de Fru-
tigen e Raron, numa extensão de 
34,6 km, fez dele o terceiro maior 
túnel a nível mundial à data, supe-
rado apenas pelo Seikan, no Japão 
(53,85 km) e pelo EuroTunel (50,45 
km). 

No entanto, esta realidade iria 
durar apenas uma década porque 
a 1 de Junho de 2016 é inaugura-
do na Suíça o maior túnel ferroviá-
rio do mundo, o túnel de base do 
Saint-Gotthard, numa extensão de 
57km, entre as estações de Ers-
tfeld, a norte e Bodio, a sul.

A Linha do Gotthard

A primeira ideia de uma linha 
alpina surgiu por Alfred Es-

cher, da União do Gotardo, consti-
tuída em 1863 por quinze cantões 
e duas sociedades ferroviárias. 
Depois de muitas discussões rela-

tivas ao traçado, a Suíça e a Itália concluíram um trata-
do acerca da construção e exploração de um túnel com 
vista à ligação das duas vertentes da linha. Em 1871, a 
União do Gotardo fundou a Sociedade dos Caminhos-de 
-Ferro do Gotardo com sede em Lucerna e foi dada ce-
dência para o início das obras. Dirigida pelo engenheiro 
suíço Louis Favre, a conclusão das obras decorreu entre 
1871 e 1882, ano em que foi inaugurada.

A parte inicial da linha, designada por Sud Argovien, 
segue em direção a Olten, paralela ao Rio Reuss até 
encontrar a estação de Rotkreuz, onde cruza com a li-
nha Lucerna – Zurique. Um pouco mais a sul, a partir 
da localidade de Immensee, é que começa a linha pro-
priamente dita, a qual segue ao longo do lago Zug, en-
quanto do outro lado se apresenta a linha de serviço de 
passageiros que vem de Zurique e passa a via única a 
partir da estação que dá nome ao lago referido. As duas 
linhas encontram-se na estação da Arth-Goldau, a partir 
da qual circula a plenitude do tráfego de longo curso de 
passageiros e mercadorias, alternados com alguns ser-
viços regionais e outros locais de curta distância. 

Relação entre comprimento e cota do antigo e do actual túneis do Lotschberg
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As próximas localidades de maior dimensão que sur-
gem no percurso são Schwyz e Brunnen, sendo a pri-

meira delas a capital de um dos três cantões fundadores 
do país.

A partir daqui começam a surgir no horizonte os pri-
meiros cumes alpinos. Depois de passar percorrer mais 
algumas localidades, eis que surge a importante esta-
ção de Erstfeld, situada a 472 metros de altitude. É aqui 
que se inicia a mítica subida do lado norte da rampa do 
Gothard, na qual estão situadas oficinas e um depósi-
to de locomotivas da SBB-CFF-FFS Cargo, a principal 
companhia a operar nesta linha, existindo também um 
espaço anexo para o material motor de outras empre-
sas, tais como a BLS, a alemã DB ou as privadas Cros-
sRail e Captrain. Com a inauguração do novo túnel, es-
tas instalações irão ficar fora de serviço, ficando apenas 
para albergar material histórico como é o caso da loco-
motiva Ae6/6, utilizada para fazer comboios especiais de 
passageiros.

Os pesados comboios 
de mercadorias têm aqui 
paragem técnica para 
acoplar mais locomoti-
vas para ajudar na difícil 
ascensão que então co-
meça em rampas de 26 
a 27 por mil. As locomo-
tivas dominantes nesta 
linha pertencem à SBB e 
são as séries Re4/4, com 
as subséries 400 e 420 e 
as irmãs maiores, Re6/6, 
semelhantes entre si, dife-
rindo apenas no tamanho 
e na potência: as mais pe-
quenas têm uma potência 

Comboio-bloco da Winner Speditionr,  
Wuppertal – Piacenza em Rotkreuz, 2016

Um ETR 610 da SBB efectua uma ligação entre 
Zurique e Milão, 2016

Interregional tracionado por uma Re4/4 efectua um 
serviço Zurique – Locarno, Erstfeld, 2016

Uma “RE 10/10” com o comboio de cimento entre 
Huntwangen-Wil e Sigirino, Erstfeld, 2016
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de 4.000/4.650 kW e estão aptas a circular até 140 km/h, 
tendo um limite de carga de 500 t nas linhas da BLS e do 
Gotthard. As maiores, com 120t de peso e potência total 
de 7.800 kW, estão autorizadas a rebocar carga até 800 
t. A combinação de uma unidade de cada série permite 
formar unidades em comando múltiplo, designadas por 
“Re10/10”, aptas a rebocar comboios até 1.300 t. Quan-

do auxiliadas à cauda por uma ter-
ceira unidade tripulada, o limite de 
carga aumenta até às 1.500 t. Em 
momentos de clima mais adverso, 
nomeadamente com a existência 
de neve e gelo, é frequente ver 
comboios traccionados por quatro 
locomotivas à frente às quais se 
junta mais uma unidade à recta-

guarda.
Cerca de 30 km depois surge a estação de Gosche-

nen, à cota de 1.106 metros, situada diante da entrada 
norte do antigo túnel do Gotthard, com 15 km de exten-
são. É nestes 30km que a linha apresenta o perfil mais 

duro e as paisagens mais es-
pectaculares para os viajantes 
e para os entusiastas. A gran-
de maioria dos locais é propí-
cia para fotografias no sentido 
norte-sul, havendo um ou ou-
tro local em sentido inverso. 
Locais como Amsteg e Silenen 
são visitados para fotografar 
na parte da manhã.

Na segunda metade da su-
bida surgem as estações de 
Gurtnellen e Wassen, locais 
míticos desta linha devido ao 
seu perfil e aos três túneis he-
licoidais que apresenta entre 
estas duas localidades, cada 
um com cerca de 1,5 km de 

Um comboio da Crossrail passando por Amsteg e que 
segue em direção a norte – Foto de Marco Stellini

Uma típica composição de contentores da 
SBB com destino a Chiasso traccionada por 
4 locomotivas sobe o Gotthard, auxiliada por 

outra locomotiva à cauda – Foto de Marco 

Diagrama de Perfil da Linha entre Gurtnellen e Wassen

Comboio InterRegional com destino a Locarno rebocado por uma 
Re465 passa por Gurtnellen, 2015
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Uma múltipla de unidades Bombardier Traxx é liderada 
pela mais recente da série 187 num comboio intermodal do 
serviço “Swiss Hansa-Shuttle”, de Basel a Chiasso, 2015

Uma múltipla de locomotivas Re 425 com o comboio do 
ferro ligando Emmenbrucke, na Suíça a Lecco em Itália, 

no patamar superior de Wassen, 2015

Uma múltipla de locomotivas DB 185 com o 
comboio de aço entre Limburg e Chiasso, no 

patamar superior de Wassen, 2016

No patamar intermédio, uma Re 460 da BLS Cargo 
tracciona o comboio frigorífico Mendrisio – Oesingen, 

2016

Um comboio variado passa no patamar inferior de Wassen, 
o local de trainspotting mais visitado da Suíça, com o cume 
do Bristen de 3.000 m de altitude como pano de fundo, 2015

Um Cisalpino em sentido inverso ruma a Zurique. Estes 
comboios foram retirados de serviço comercial no início de 
2016, tendo sido substituídos pelos ETR 610 da Trenitalia.
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longitude.
É na pequena aldeia de Wassen, situada a 915 me-

tros de altitude, que a linha tem o seu cenário mais fan-
tástico com os chamados três patamares do Gotardo, 
onde é possível visualizar a linha em três níveis dife-
rentes de altitude, os quais estão ligados por dois túneis 
em forma de espiral. Todo este cenário faz de Wassen 
o local mais visitado na Suíça para a prática do trains-
potting.

Na estação de Goschenen, existe uma linha de via 
estreita operada por uma companhia privada e que dá 
acesso a outras linhas de via estreita no sudeste do 
país. É aqui que a linha entra no antigo túnel do Gotthard 
em direção a Airolo, a estação mais alta da linha, à cota 
de 1.142 metros. A partir daqui começa a descida em 
direção a Bodio e Biasca, onde a linha apresenta pen-

dentes entre 25 e 28 por mil, bem como alguns 
túneis em espiral.

As próximas estações de maior dimensão 
são Bellinzona e Lugano, entre as quais a linha 
volta a apresentar um perfil sinuoso devido à 
ascensão ao monte Ceneri. Um novo túnel de 
base com o mesmo nome e com uma extensão 
de 15 km irá entrar ao serviço em 2019, redu-
zindo ainda mais o tempo de viagem entre as 
cidades de Zurique e Milão.

Para já, com a inauguração do novo túnel, a 
ligação entre estas duas cidades será reduzida 
em cerca de trinta minutos, sendo que no sec-
tor das mercadorias será possível a circulação 
de comboios de comprimento até 750 metros e 
carga até 3.600 toneladas.

O troço atual continuará em exploração 
para serviço regional e turístico, bem como 
para necessidades pontuais de passagem de 

circulações de mercadorias. O mítico “Venice Simplon 
Orient Express” continuará a passar por esta via pano-
râmica no seu caminho rumo a Veneza. 

No futuro, o que se vai perder na beleza da paisagem 
e na vertente entusiástica será compensado pelos ga-
nhos em tempo e eficiência, numa grande obra que vai 
marcar o virar de uma página importante no caminho-
-de-ferro europeu e mundial.

Bibliografia:
>> Revista Le Train, Chemins de fer en Suisse, Jean 
Tricoire
>> www.wikipedia.org
>> www.flickr.com

Um comboio de contentores desce em direção a Chiasso, 
passando por Ambri. Foto de Mathias Greinwald

Um comboio passageiros desce em direção 
a Locarno, com os patamares superiores de 

Biaschina. Foto de Mathias Greinwald

Diagrama dos Túneis no lado Sul 
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O novo traçado tinha nessa data várias alternati-
vas de traçado, sendo que todas se aproxima-

vam muito de uma extensão de 40 quilómetros, com um 
custo entre 120 e 140M€. Esta linha, com traçado muito 
favorável à competitividade do meio ferroviário, permiti-
rá a circulação a velocidades até 140 km/h, para evitar 
gastos de manutenção mais avultados necessários para 
velocidades superiores. Geometricamente, o traçado 
permitirá na sua quase totalidade a prática de velocida-
des de pelo menos 160 km/h.

  Para os tráfegos de mercadorias, a vantagem é ób-
via. Evita uma congestio-

nada e montanhosa secção 
da Linha do Sul, entre Grân-
dola e Ermidas, onde não 
só os canais horários são 
um bem escasso, como as 
rampas entre Canal Cavei-
ra e Lousal limitam uma lo-
comotiva a pouco menos de 
1.300 toneladas. E mais im-
portante, evitará a actual Li-
nha de Sines, o pesadelo de 
qualquer comboio de merca-
dorias, limitando uma 4700 a 
cerca de 1.000 toneladas e 
impondo velocidades de cir-
culação bastante reduzidas.

No novo traçado, um 
comboio de mercadorias 
que não necessite de parar 
para cruzar – há duas esta-
ções previstas ao longo do 

traçado de via única – poderá necessitar de apenas 26 
minutos para ligar Raquete e Grândola-Norte, mesmo 
que circule carregado, e tudo isto sem custos energéti-
cos demasiado importantes, tendo em conta as rampas 
inferiores a 1% que estão previstas.

Se para as mercadorias o interesse é óbvio e motiva-
ção exclusiva deste investimento, já o tráfego de passa-
geiros, que deixou a actual linha há cerca de trinta anos, 
tem passado completamente ao lado de atenção, o que 
pode ser um erro. Como nota prévia, realço que este 
artigo não pretende concluir sobre se será ou não viável 

Potencial Para tráfego de 
PaSSageiroS da nova linha de SineS

Proposta da linha na zona de Grândola

a minha oPinião

A nova linha de Sines, a confirmar-se a construção, ligará a estação técnica de Grândola-Norte à 
estação técnica de Raquete, junto a Sines. A linha foi alvo de muita contestação pelos impactos 

ambientais potenciais, mas acabou por ser a REFER a pôr um fim ao processo, pedindo o encerramento 
do processo de avaliação em 2010, aguardando melhor altura para prosseguir com o projecto.

João Cunha



38

a minha oPinião

e interessante operar com-
boios de passageiros pelo 
novo traçado, mas pretende 
demonstrar que existem da-
dos de relevo suficiente para 
se dever considerar desde já 
esse aproveitamento, e des-
te modo garantir instalações 
adequadas para este tipo de 
tráfego.

Pelo traçado actual, o tra-
jecto entre Grândola-Norte e 
a Raquete demora, na me-
lhor das hipóteses, 50 minu-
tos, a que se teria de somar 
pelo menos 1h10 para che-
gar a Lisboa. Na melhor das 
hipóteses, 2 horas. Com o 
novo traçado, Grândola-Nor-
te e Raquete estarão distan-
ciadas apenas 20 minutos, o 
que já daria um tempo de viagem verdadeiramente com-
petitivo: 1h30 entre Lisboa e as proximidades de Sines.

Este é o mote para o lançamento da ideia. Em viatura 
ligeira, Sines está na melhor das hipóteses à mesma dis-
tância temporal. A partir daqui começa a ser interessante 
pensar na alternativa ferroviária, que se adivinha poder 
ter vantagens ao nível dos custos, ainda para mais con-
tando com uma operação 100% eléctrica como será o 
caso.

Actualmente, no eixo Lisboa – Sines, a Rede Expres-
sos opera até dez viaturas diárias, com uma capacidade 
aproximada de 500 lugares, por sentido, com um melhor 
tempo à volta de 2h35min. Já hoje podia ser competiti-
vo, mas convenhamos que investir comercialmente em 
novas ligações para poupar pouco mais de meia-hora, 
e ainda por cima para lutar por 500 lugares, não valerá 
a pena.

Às viaturas da Rede Expressos somam-se mais cer-
ca de 450 lugares diários comercializados pela Rodoviá-
ria do Alentejo, no eixo Setúbal – Alcácer do Sal – Grân-
dola – Santiago do Cacém – Sines. Em menos de nada, 
apercebemo-nos de que a oferta rodoviária atinge quase 
os 1.000 lugares diários neste eixo, e que Setúbal – Si-
nes tem como melhor tempo 2h35.

Partindo então destes pressupostos, passemos à 
listagem do que parece interessante estudar como pro-
postas:

• Possibilidade de criar plataformas de passagei-
ros em Grândola-Norte, com ligação rodoviária ao IC1, 
de modo a ter uma rápida ligação ao centro de Grândola, 
a cerca de 5 km;

• Criar um apeadeiro junto a Santiago do Cacém, 
a cerca de 3 km do centro, com ligação por estrada. Sen-
do possível fazer coincidir essa localização com as da 
primeira estação para cruzamentos, melhor, de um pon-
to de vista de circulação;

• Aproveitamento do troço final entre o Porto de 
Sines e o porto de pesca de Sines, actualmente sem 
uso, com electrificação e estação de Sines localizada no 
fim da linha. Esta estação ficaria a 1 km do centro e a 
apenas 2 da antiga estação;

• Eventuais plataformas/apeadeiros junto aos ter-
minais do carvão, e junto à central da EDP, que dispõem 
de bons acessos rodoviários para acesso às indústrias 
locais, que empregam muitas pessoas;

• Estudar a reposição do antigo canal ferroviário 
até à estação de Sines, localizada no centro.

Não vou dedicar muita atenção à reposição da anti-
ga linha, pois o investimento necessário para repor os 
8,5 quilómetros que faltam, com electrificação incluída, 
sairão fora do orçamento-tipo em que estou a pensar 
quando proponho pequenas alterações de modo a com-
patibilizar o investimento a realizar no novo traçado com 
o tráfego de passageiros. Mas até é possível que assim 

Proposta da linha na zona de Santiago do Cacém
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não seja, será questão a estudar.
Acresce ainda que utilizando o actual traçado entre 

a Raquete e o Porto de Sines tem a vantagem de apro-
ximar o comboio dos principais pólos empregadores da 
região, permitindo pensar em aproveitamento para des-
locações quotidianas de trabalhadores. Horários bem 
ajustados em concertação com as forças de trabalho 
das diversas indústrias poderiam resolver bastantes 
problemas aos muitos que trabalham em Sines e prece-
dem de outros locais, assumindo hoje custos elevados 
de transporte até ao trabalho. É nesta óptica que propo-
nho que se investigue o interesse de localizar apeadei-
ros junto à EDP e ao porto, enquanto que a estação no 
final da linha seria para actuar como estação central de 
Sines, predominantemente para locais e turistas.

Possíveis ofertas comerciais
Simulando vários cenários de oferta, resultam sempre 
tempos com boas hipóteses de ser competitivos e esti-
mulantes para o público potencial.

Lisboa – Grândola-Norte

Actualmente, já é possível ligar Lisboa e esta estação 
técnica em uma hora, um tempo conseguido pelos 
comboios Alfa Pendular que ligam Faro e Porto.

Num hipotético serviço a passar por Setúbal, 
península com fortes relações com Sines, é possível 

fazer esse percurso em 1h20min, ou criar uma ligação 
Barreiro – Sines, caso em que o tempo de percurso 
poderia baixar novamente para o patamar da uma hora.

Grândola-Norte – Sines

Um comboio com paragem em Santiago do Cacém, 
EDP e Porto de Sines, antes de terminar junto ao porto 
de pesca, pode fazer este percurso em apenas 35 minu-
tos, com uma unidade do tipo UTE 2240.

Para eventuais serviços regionais Barreiro – Sines, 
podemos estar a falar de apenas uma hora e trinta e cin-
co minutos, sensivelmente o mesmo que de carro, com a 
vantagem de servir o núcleo populacional Barreiro – Pi-
nhal Novo – Setúbal, e ainda Grândola, Santiago do Ca-

cém e as zonas industriais 
de Sines.

Como a limitação de 
velocidade é grande en-
tre Raquete e o porto de 
pesca, é relativamente in-
diferente o número de pa-
ragens que faz na zona de 
Sines, pelo que os tempos 
não se alteram substan-
cialmente sem paragens 
nos apeadeiros propostos.

Para serviços rápidos 
de ligação a Lisboa, man-
tendo os mesmos pressu-
postos dos actuais IC (evi-
tando Setúbal e Alcácer do 
Sal), o apeadeiro junto à 
central da EDP em Sines 
podia ser atingido 1h28 de-
pois, e a estação central, 

Terminus da Linha de Sines junto ao porto de pesca. 
Aqui poderia ser implementada a nova estação

Sines, términus da linha © Pedro André
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junto ao porto, 1h36 após sair de 
Entrecampos.

No hipotético caso de reacti-
var o Ramal de Sines, em direc-
ção à antiga estação, o tempo 
seria de exactamente 1h30 a 
partir de Entrecampos, pelo que 
servir a zona industrial e chegar 
junto ao mar custaria seis minu-
tos de viagem. Caso algum dia 
alguém venha a debruçar-se 
sobre o tema aqui está um dado 
interessante para análises de 
sensibilidade.

Investimento

Considerando que não existe 
investimento na frota por con-
ta desta opção, o investimento 
mais importante a prever seria o da electrificação do tro-
ço Porto de Sines – porto de pesca, com cerca de 1,5 
quilómetros, e preparação da estação no términus da 
linha. As três vias actuais poderão ser reduzidas a duas, 
sem qualquer constrangimento, de modo a que a ferro-
via não aumente a sua área de implantação no local.

Do lado não ferroviário, a preparação de estaciona-
mento é obviamente importante. As câmaras da zona 
atravessada podem e devem incentivar ao estudo do 
aproveitamento do traçado para passageiros, e se for 
caso disso contribuírem para que existam condições de 
atractividade para instalação das estações.

Na estação do Porto de Sines, a instalação do ape-
adeiro acaba por ser cara pois só é viável se este for 
instalado na linha mais junto ao mar. Seriam necessárias 
instalar duas agulhas, de modo a viabilizar o itinerário 
entre este apeadeiro e o términus, junto ao centro. Algo 
que pode ascender facilmente a um milhão de euros.

O apeadeiro da EDP poderia ser perto da ponte que 
dá acesso ao Terminal XXI e Porto de Sines, havendo 
um óptimo acesso rodoviário perto a explorar para aces-
so ao mesmo. Dali, servem-se com facilidade e qualida-
de instalações da importância da central EDP, Cimpor e 
complexo da Petrogal.

Santiago do Cacém e Grândola-Norte serão os dois 
projectos menos atractivos, e que provavelmente acres-
centarão menos valor. Nos dois casos, seriam neces-
sários, além das infraestruturas ferroviárias próprias de 
apeadeiros, acessos rodoviários bastante modificados.

Interesse de estudar o potencial

Sines tem uma importância industrial e turística 
crescente. Da mesma forma que hoje olhamos para a 
dinâmica cidade de Viseu como um paradoxo difícil de 
explicar no nosso país, a curto prazo Sines/Santiago do 
Cacém poderão ser uma zona de concentração popula-
cional pelo menos semelhante.

São conhecidas as ligações entre o eixo Barreiro – 
Setúbal com a região de Sines, em matéria de desloca-
ções pendulares casa-trabalho, que sem dúvida devem 
merecer uma análise de outro nível relativamente a so-
luções de mobilidade alternativas.

O facto da importância de Sines se ter deslocado 
da zona central da vila para a zona industrial acaba por 
beneficiar a actual Linha de Sines comparativamente a 
uma hipotética recuperação do traçado original, já que 
os grandes pólos empregadores estão precisamente ao 
lado da actual linha.

É ainda um incentivo extra o facto de não serem ne-
cessárias obras de grande dimensão para se poder co-
locar à disposição das indústrias e das pessoas inéditos 
comboios de passageiros. De facto, entre Grândola-Nor-
te e a Raquete de Sines a existência de duas estações 
técnicas associadas ao curto e rápido percurso permi-
tem concluir que não será a circulação de meia dúzia 
de circulações por dia e por sentido que irão reduzir a 
capacidade disponível para os comboios de mercado-

Sines, términus da linha © Pedro André
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rias de forma sensível.
De igual forma, entre a Raquete e o porto de pesca 

os reduzidos tempos de viagem e a proximidade com os 
terminais permite ao mesmo tempo assegurar capaci-
dade para muitas circulações diárias e, em simultâneo, 
uma fácil gestão dos canais de entrada e saída dos di-
versos terminais.

As questões principais são de resolução relativamen-
te simples, visto que área para implantar uma nova es-
tação em Sines junto ao porto de pesca existe e haverá 
apenas que considerar a forma como o comboio pode 
passar pela área do porto de Sines a caminho do porto 
de pesca. A electrificação pode ser 
ligeira, para uma velocidade máxi-
ma de 60 km/h, daí não resultan-
do quaisquer impactos negativos 
para a competitividade da ligação.

Uma exploração com auto-
motoras do tipo UTE 2240 da CP 
tornaria a exploração deste novo 
eixo muito económico, servindo 
ao mesmo tempo um eixo de forte 
interesse. Se na actualidade não 
parece ser minimamente pertinen-
te estudar a ferrovia como alterna-
tiva para a mobilidade de pessoas 
na zona de Sines e Santiago do 
Cacém, com um novo traçado per-
mitindo uma ligação competitiva a 
norte, a situação muda radical-

mente.
Num quadro de pro-

moção de uma reforçada 
eficiência energética do 
país e de disponibilização 
a milhares de pessoas 
de uma alternativa limpa 
e de mais baixos custos 
que o automóvel particu-
lar, a nova Linha de Si-
nes é uma oportunidade 
imperdível.

O serviço de autocar-
ros, como se percebe, é 
muito pouco competitivo. 
E mesmo que os com-
boios acabassem por 
conquistar um mercado 
semelhante aos lugares 

oferecidos pelas rodoviárias neste eixo (o que, sem 
aprofundar, me parece um cenário perfeitamente pos-
sível), tal volume já seria suficiente para justificar, sob 
vários pontos de vista entre os quais o económico, uma 
ligação Lisboa/Barreiro – Setúbal – Sines.

Porque não estudar? Aqui está um investimento mui-
to baixo e que, possivelmente, poderá mudar a mobilida-
de de uma zona que por via do dinamismo do seu porto 
e das suas indústrias necessita de uma racionalização 
dos seus meios de mobilidade.

Uma UTE em Sines aquando do especial da APAC © João Cunha

Sines, troço entre o Porto de Sines e o porto de 
pesca © Pedro André
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Os vagões Uaoos da CP Carga 
encontram-se em serviço comercial 
desde 1992 e foram construídos entre 

1992 e 1995 pela Metalsines, o célebre fabricante 
de vagões da zona industrial de Sines, que 
atravessa sérias dificuldades na actualidade. 
São vagões-tremonha utilizados em exclusivo 
no tráfego de carvão 
Sines – Pego.

A construção destes 
vagões foi encomenda-
da directamente pelo 
consórcio Tejo Energia, 
que desde 1989 cons-
truiu e opera a Central 
Termoelétrica do Pego, 
nas imediações de 
Abrantes, com o fim de 
transformar a energia 
térmica resultante da 
queima de carvão em 
electricidade.

A história destes 
vagões iniciou-se em 

1992 com a primeira circulação a ter lugar em Julho 
desse ano. Uma história que conta já com mais de 
23 anos de serviço intensivo na rota dos granéis, o 
grande projecto ferroviário da década de 90 e que 
possibilitou a electrificação, modernização, auto-
matização e reforço das cargas transportadas no 
eixo Pego – Sines.

Passagem pelo Tramagal © Ricardo Ferreira

Os Vagões UaOOs

caValos de Ferro

João Cunha
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Foram ao todo construídos 90 vagões e nu-
merados na série 83 94 933 0 001 a 090 e estão 
à disposição da CP Carga que assegura esse 
serviço desde o início – na altura então ainda 
como CP.

Estes vagões representaram uma certa con-
tinuidade no que toca à evolução dos vagões de 
mercadorias fabricados pela Metalsines desde 
o início dos anos 80 – desde logo pela aptidão 
a circularem a 120 km/h quando vazios. O seu 
volume de carga de 80 m3 valem-lhes a possi-
bilidade de carregarem até 61,4 toneladas de 
carga para um peso bruto de 90 toneladas por 
vagões – 22,5 toneladas por eixo e 5,3 tonela-
das por metro linear.

Devido ao elevado volume de carvão a 
transportar e à necessidade de conter custos 
de transporte, a circulação destes comboios de 
carvão uniformemente compostos pelos vagões 
Uaoos foi desde o início planificada com cargas 
de 2.250 toneladas brutas – 1.535 toneladas lí-
quidas de carvão. Tendo em conta que os enga-
tes de tensor de tipo UIC não permitiam à época 
uma resistência superior a 1.300 toneladas na 
Linha de Sines e 1.600 toneladas na restante 
rede, a única opção foi recuperar a opção técni-
ca já anteriormente escolhida para o transporte 
de fuelóleo entre a refinaria de Sines e diversos 
locais como Setúbal e Barreiro – a aplicação de 
engates Atlas.

Os engates de tipo Atlas IR Henricot, segun-
do especificações da Association of American 
Railroads (AAR), apresentavam uma resistên-
cia à tracção até 3.000 toneladas em toda a 
rede, o que permitia por isso alcançar as me-
tas de produtividade definidas para o tráfego de 
carvão. Ao mesmo tempo, as operações com 
este tipo de engates eram comuns na região 
sul, pelo que poucas dúvidas restaram nesta al-
tura relativamente à opção realizada.

Estes vagões distinguem-se ainda hoje por 
diversas inovações com claros ganhos de segu-
rança e produtividade. Inicialmente tapados por 
lonas estendidas ao longo do vagão aquando 
da carga, foram instaladas coberturas automáti-

Metalsines em Março de 1992 ©  Paulo Ferreira

Metalsines em Março de 1992 ©  Paulo Ferreira

Metalsines em Março de 1992 ©  Paulo Ferreira

Metalsines em Março de 1992 ©  Paulo Ferreira
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cas accionadas por contactos eléctricos situados 
nas extremidades dos vagões. Esta técnica usa 
os mesmos princípios do sistema de descarga, 
igualmente automatizado – ao serem acciona-
dos os contactos eléctricos através de uma ins-
talação fixa no local de descarga, as comportas 
do vagão abrem, permitindo uma descarga em 
movimento e por gravidade. No final da zona 
de descarga, novo accionamento dos contactos 
provoca o seu fecho.

Estes vagões foram inicialmente utilizados 
em composições uniformes de 25 vagões – 
aproximadamente 425 metros só para o mate-
rial rebocado. O espectáculo oferecido por estes 
comboios era complementado pela liderança por 
unidades triplas de locomotivas diesel 1900 en-
tre Sines e Ermidas-Sado, onde uma delas re-
gressava a Sines e as outras duas continuavam 
para Abrantes.

Com a progressiva electrificação do itinerário 
dos granéis estes comboios foram progressiva-
mente sendo entregues às locomotivas 5600, 
até que em 2003 estes comboios passaram a 
ser operados integralmente com tracção eléctri-
ca. Nesta altura a composição-standard destes 
comboios foi reduzida para 22 vagões, corres-
pondendo a 1.980 toneladas brutas, alinhando-
-o com a capacidade das locomotivas 5600 na 
Linha de Sines, operadas em unidades múltiplas 
de duas locomotivas (1.010 toneladas cada na 
altura).

Em 2013 ficou completa a grande transforma-
ção do parque até ao momento, com a substitui-
ção dos engates Atlas por engates normalizados 
UIC. Estes engates foram a primeira aplicação 
em Portugal de engates UIC reforçados, dotadas 
de um parafuso de maior secção e autorizando 
uma resistência de engates até 1,5 vezes supe-
rior aos engates UIC ditos normais.

Foi o fim da utilização dos engates Atlas, pois 
a outra série de vagões que estava também 
equipada, os vagões Zaes dos resíduos de fuel, 
estava já fora de serviço e os vagões transforma-
dos para o tráfego de biodiesel estavam já do-
tados de engates UIC. Isto permitiu à CP Carga 

Barreiro em finais de 1991 ©  Paulo Ferreira

 Barreiro em finais de 1991 ©  Paulo Ferreira

No terminal do carvão em Sines no 
ano de 2005 ©  Paulo Ferreira

 Barreiro em finais de 1991 ©  Paulo Ferreira     
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uniformizar o seu parque de vagões e locomo-
tivas, que até então tinha vagões dispersos por 
dois tipos de engates diferentes e, devido aos 
engates Atlas, via-se forçada a ter também um 
parque de locomotivas eléctricas dedicadas aos 
tráfegos operados com eles.

Nessa ocasião os vagões Uaoos conhece-
ram novas titulares – as locomotivas eléctricas 
4700. Desde então, os comboio de carvão Sines 
– Pego são reserva de caça desta série mesmo 
que nada impeça a sua tracção pelas locomoti-
vas 5600.

Nesta carreira tão linear e focada num úni-
co eixo há, no entanto, espaço para algo mais 
exótico do que as circulações Sines – Pego. 
Existindo uma necessidade de cerca de três 
composições por dia (menos de 70 vagões), um 
conjunto de 15 unidades retirado do parque de 
90 unidades foi alugado à Arcelor Mittal, nas As-
túrias. A fábrica procurava na altura vagões de 
grande capacidade para os tráfegos de coke en-
tre as suas fábricas de Avilés e Gijón e comple-
tou o parque com alguns vagões da Transfesa.

Assim, durante cerca de três anos, os va-
gões Uaoos alugados circularam ao longo da li-
nha entre as duas fábricas, habitualmente rebo-
cadas por locomotivas de tipo GECo da Arcelor 
Mittal. Em 2012 deu-se uma inversão na aposta 
devido à disponibilização das tremonhas de car-
vão da Acciona, tidas como mais convenientes 
(são pelo menos mais modernas) para o tipo de 
serviço ali prestado. Não havendo necessidade 
em Portugal e com espaço disponível nas Astú-
rias, os vagões estão parqueados desde essa 
altura numa das numerosas vias da fábrica de 
Avilés.

Ao longo destes anos estes vagões prota-
gonizaram também alguns acidentes que che-
garam a levantar dúvidas sobre a segurança 
dos engates Atlas que, à semelhança do que 
observamos nos acidentes dos caminhos-de-

-ferro americanos, aca-
bavam por provocar  o 
descarrilamento total da 
composição com alguma 

Alcácer do Sal em 2010 ©  Nuno Morão

Eixo de um Uaoos em 2011 ©  João Balseiro

Vagões Uaoos ao serviço da Arcelor 
Mittal ©  José Luis Fernandez

Vagões Uaoos abandonados nas Astúrias, 
Março de 2016 ©  José Luis Fernandez
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facilidade. O último desses acidentes deu-se no fi-
nal de 2010, em Alcácer do Sal, e ditou na altura 
a abertura antecipada e não planeada da Variante 
de Alcácer, já que a Linha do Sul ficou interrompida 
durante vários dias.

O contrato original de transporte de carvão era 
válido por 28 anos pelo que pelo menos até 2021 
o futuro destes vagões e do próprio tráfego em 
si está assegurado. Não havendo especiais evo-
luções tecnológicas a introduzir e perante o bom 
comportamento dos vagões em serviço é de supor 
que estes vagões continuarão em serviço durante 
muitos anos, eventualmente até noutros tipos de 
serviço caso o tráfego de carvão venha a baixar ou 
até a extinguir-se.

Estes vagões circulam atualmente a 90 km/h 
quando carregados e a 110 km/h quando vazios, 
sendo as circulações vazias aquelas que possuem 
uma velocidade máxima mais elevada no nosso 
país no que se refere às mercadorias.

Quanto às unidades parqueadas nas Astúrias 
não existe qualquer indicação de que vão regres-
sar ao seu país de origem.

Terminal do carvão em Sines no ano de 2005 ©  Paulo Ferreira

Poceirão em 2007 ©  José Sousa

Poceirão em 2007 ©  José Sousa



48

estação terminal

“Há décadas atrás”

Linha da Lousã cortada em Vendas de Ceira
“COIMBRA, 14 - A morte de dois irmãos, ocorrida na noite de sábado, em Vendas de Ceira, Coimbra, numa 

das quatro mil passagens de nível sem guarda que há em Portugal, provocou a maior crise de sempre na 
circulação ferroviária entre Coimbra e Serpins, no ramal da Lousã, porquanto tanto ontem como hoje, apesar 
dos esforços da G. N. R. de Coimbra, e do chefe da Região Militar do Centro, a indignação dos moradores da 
localidade levou à paralisação do tráfego naquela via.

Ontem, de manhã, mais de dois mil populares dirigiram-se para o local onde Daniel Isidoro e Rui Santos 
foram trucidados e, já depois dos seus corpos terem sido recolhidos, impediram a circulação dos comboios 
naqueles dois sentidos. Três dezenas deles, mais exaltados, não ficaram por ali e começaram, ante a impo-
tência dos efectivos da G. N. R, entretanto destacados para o local, por destruir todos os espelhos parabó-
licos daquela passagem de nível sem guarda e, mais tarde, as travessas que sustentam os carris, que acto 
imediato queimaram.

Perante a impossibilidade de garantir a circulação dos comboios que ligam Serpins a Coimbra, e dada a 
inviabilidade de reparar cerca de 35 metros de via destruída com o arranque das travessas de madeira, o 
inspector responsável pela secção de Movimento da CP, tratou ainda ontem, de assegurar transporte dos 
utentes habituais daquele ramal, fretando quatro autocarros que, à tarde, conduziram para Serpins alguns 
passageiros. 

Entretanto, e animados pela força resultante do facto de já por diversas vezes a Junta de Freguesia de Ven-
das da Ceira ter tentado resolver o problema daquela passagem de nível sem guarda, solicitando a instalação 
de uma cancela naquele local, ou a contratação de um guarda, os habitantes de Vendas de Ceira ocuparam a 
via férrea numa linha de cerca de 500 metros, tendo impedido, na manhã de ontem, que os trabalhadores da 
CP reparassem o troço destruído. Aliás, os operários da CP, que para ali viajaram num comboio-oficina, logo 
que se aperceberam da revolta de todo aquele povo, recusaram-se a começar a reparação dos 35 metros de 
via destruída. 

Descontentamento em Miranda do Corvo 
Esta manhã, eram ainda muitos os populares que, ali colocados, impediam que quem quer que fosse se 

abeirasse do troço destruído, ameaçando os responsáveis da CP pelo ramal da Lousã que a sua posição não 
se alteraria enquanto não tivessem garantias prévias que aquela passagem de nível passaria a ter guarda ou, 
pelo menos, uma cancela que salvaguardasse a integridade de todos os que por necessidade têm de trans-
por aquele «apeadeiro de morte», sobretudo de noite, quando as condições de visibilidade são escassas. 

O inspector da CP que, ontem, alugou quatro autocarros para substituir os comboios do ramal da Lousã, 
não tinha, hoje, garantias para assegurar os transportes dos utentes daquela linha, uma vez que os auto-
carros que ontem estavam disponíveis teriam, hoje, de assegurar outros transportes na cidade de Coimbra. 
As empresas de camionagem da cidade, por seu turno, também não dispõem de viaturas em número que 
possibilite assegurar, mesmo por alguns dias, a ligação Coimbra-Serpíns e entre esta localidade, Lousã e 
Miranda do Corvo. 

E é de Miranda do Corvo que vem o alarme, agora, de um eventual confronto entre a sua população e o 
povo de Vendas de Ceira. Na verdade, já ontem os montecorvenses ameaçaram «invadir» Vendas de Ceira 
e repor as coisas na ordem, por se sentirem bastante prejudicados com o corte da via férrea naquela passa-
gem de nível sem guarda, dado que não havendo ligação entre Coimbra e Serpins é todo o ramal que fica 
afectado, e em particular a ligação Lousã-Miranda do Corvo-Coimbra. A hipótese de autocarros substituírem 
o comboio entre Serpins e Miranda do Corvo-Lousã parece não garantir os interesses das populações mon-
tecorvense e lousanense. 

Entretanto, admite-se que sejam estabelecidas conversações entre representantes dos moradores de Ven-
das de Ceíra e responsáveis da CP com vista a resolver o problema surgido, o que passa pela instalação, 
pelo menos, de uma cancela na passagem de nível e a reparação da via férrea. O povo de Vendas de Ceira 
lembra, para o efeito, que aquela passagem de nível sem guarda provocou já mais de três dezenas de mortos, 
e que naquele local, há cerca de 35 anos, morreram 15 pessoas que iam em excursão ao Senhor da Serra.

«Diário de Lisboa - 14 de Junho de 1976 »
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Regional aproximando-se 
da passagem de nivel em 
Vendas de Ceira

José Sousa
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Mais informações: http://www.cp.pt/

comboio histórico

Viajar no Comboio Histórico do Douro é fazer uma viagem no 
tempo. Num percurso à beira do Rio Douro, a carismática 

Locomotiva a Vapor 0186, construída em 1925 pela Henschel & Sohn 
e as cinco carruagens históricas, percorrem a distância que vai da 

Régua ao Tua, numa viagem única ao passado, marcada pela beleza da paisagem classificada pela UNESCO como 
Património Mundial. 

ciclo de conVersas e exibições da aPac
“Imagens de um passado recente do Caminho de Ferro em Portugal ” 

por Carlos Lima

No dia 18 de Junho vai decorrer na sede da APAC uma sessão dedicada à tracção eléctrica 
na Rede Ferroviária Portuguesa que surgiu na década de 20 do passado século. Esta 

sessão abordará as caracteristicas técnicas dos sistemas, suas particularidades e algumas 
curiosidades apresentada por Nuno Silvério Barrento

Mais informações: https://www.caminhosdeferro.pt/

Mais informações: http://www.cp.pt/

rota das cereJas do FUndão

Realiza-se aos sábados, de 28 de Maio a 2 de Julho de 2016. No 
sopé da belíssima e grandiosa Serra da Gardunha, o Fundão 

encontrou as condições ideais para o cultivo da cereja e nós levamo-
lo a visitar as cerejeiras em fruto e os encantos das aldeias históricas 
da região. 

Programa de um dia, com partida de Lisboa-Santa Apolónia pela manhã com destino a Ródão, com regresso no 
final do dia. Recepção pelo guia local, visita ao Lagar de Varas de Ródão e almoço no restaurante da Estalagem 
Portas de Ródão, com animação musical ao vivo. Transfer até à Aldeia Histórica de Castelo Novo e, após visita 
guiada, à Aldeia Nova do Cabo para visita ao pomar de cerejeiras, com possibilidade de apanha e compra de cereja. 
Transfer até ao Fundão, com visita ao Museu da Moagem do Fundão e ao centro da cidade. 
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A "AMOFER" comemorou no passado dia 16 de Abril o seu 3º aniversário com um almoço 
no restaurante "Solar Beirão" em Cacilhas. Aproveitamos para dar conhecimento deste grupo 
de modelistas ferroviários, que funciona sem qualquer tipo de quotização e cuja finalidade 

é o convívio, amizade e a partilha de conhecimentos 
entre todos. Todos quantos estiverem interessados em 
fazer parte deste grupo, agradecemos que contactem 
por email tinocrz@gmail.com,  para receberem todos os 
pormenores 
de adesão.

3º aniversário da “aMoFer” 



c

Na próxima edição vamor ter artigo 
sobre a viagem ao Museu de Azpeitia


