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tRAinsPotteR V – setembRo 2017 

A	Trainspotter	V	é	dedicada	ao	serviço	Alfa	Pen-dular	e	aos	seus	distintos	comboios.	

Nesta	edição	super-especial	fazemos	a	revi-
são	de	quase	20	anos	de	carreira	e	mais	de	30	anos	de	
discussões	à	volta	das	ligações	rápidas	Lisboa	–	Porto.	
No	momento	 da	 renovação	 dos	 comboios	mostramos	
como	começaram	por	ser	os	comboios	deste	serviço	e	
como	passam	a	sair	da	oficina,	com	uma	extensa	repor-
tagem	 fotográfica	nas	oficinas	da	EMEF,	no	Entronca-
mento.

Além	das	fotografias	que	permitem	traçar	a	história	de	
um	dos	mais	importantes	serviços	ferroviários	de	Portu-
gal	dos	últimos	20	anos,	juntamos	estatísticas,	detalhes	
técnicos	e	a	história	 dos	horários	do	 serviço,	 sem	es-
quecer	a	memória	descritiva	do	estado	original	destes	
comboios,	numa	importante	missão	de	preservação	fer-
roviária	 em	 comboios	 que,	 pelo	 seu	 escasso	 número,	
não	poderão	naturalmente	ser	conservados	em	estado	
de	origem.

A	presente	edição	inclui:

l A	 renovação	da	Linha	
do	Norte	e	o	projeto	Alfa	Pen-
dular;

l Aquisição	e	especifica-
ção	 dos	 comboios	 pendula-
res;

l Início	e	evolução	do	ser-
viço	Alfa	Pendular;

l Características	técnicas	
dos	comboios	CPA	4000;

l Manutenção	e	estatísti-
cas	dos	comboios	CPA	4000;

l O	estado	 original	 dos	
comboios	para	memória	futu-
ra;

l O	projeto	de	renovação	
dos	comboios;

l Renovando	 um	 com-
boio	Alfa	Pendular	–	reporta-
gem	em	oficina;

l O	Presente	e	futuro	da	
Alta	Velocidade	em	Portugal.

Uma	 imperdível	 revista	so-
bre	 os	 mais	 notáveis	 com-
boios	 da	 CP.	 Compra	 online	
em:

https://www.caminhosdefer-
ro.pt/loja/

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

Pedro André Gonçalo Ribera

Mais	 um	 mês	 e	 mais	 uma	 edição	
da	 Trainspotter	 numa	 altura	 em	 que	 os	
produtos	turísticos	da	CP	percorrem	os	últimos	

quilómetros	a	cargo	do	comboio	Histórico	a	vapor	do	Douro.		
Já	 referimos	 várias	 vezes	 o	 sucesso	 que	 todas	 estas	
iniciativas	da	CP	tiveram,	se	calhar	até	acima	do	que	seria	
de	esperar	por	parte	de	todos	nós.	Se	o	vapor	do	Douro	é	
já	uma	imagem	de	marca	do	turismo	duriense,	este	ano	o	
reforço	do	número	de	circulações	veio	permitir	que	muitos	
mais	 passageiros	 pudessem	 desfrutar	 da	 viagem	 ao	
longo	do	rio	Douro	entre	as	estações	da	Régua	e	do	Tua.	
O	 Histórico	 do	 Vouga,	 a	 cargo	 da	 quase	 abandonada	
composição	 de	 via	 estreita	 que	 esteve	 anos	 parada	 na	
Régua,	com	tracção	assegurada	pela	 locomotiva	a	diesel	
9004,	 foi	 também	 ele	 um	 enorme	 sucesso	 que	 permitiu	
reviver	parte	do	passado	das	viagens	em	linhas	de	bitola	
métrica	que	fizeram	parte	da	história	de	Portugal	e	cujos	
quilómetros	têm	vindo	anos	após	a	ser	encurtados.	

E	 que	 dizer	 das	 Schindlers?	 Depois	 de	 anos	
paradas	 sem	 qualquer	 utilização	 as	 carruagens	 datadas	
da	 década	 de	 50	 voltaram	 ao	 activo	 após	 a	 respectiva	
restauração	 para	 efectuar	 um	 novo	 comboio	 destinado	
ao	turismo	–	Miradouro	–	com	preços	bastante	acessíveis	
ao	nível	do	serviço	regional.	O	sucesso	da	circulação	das	
carruagens	foi	tão	grande	que	para	além	da	Linha	do	Douro	
foi	possível	ver	as	mesmas	a	circular	na	Linha	do	Minho	
fazendo	alguns	comboios	 Interregionais.	Quem	sabe	não	
está	 aqui	 uma	 porta	 aberta	 para	 que	 com	 toda	 a	 frota	

de	Schindlers	disponível	 o	 turismo	 ferroviário	 chegue	até	
outras	 linhas	 da	 rede	 ferroviária	 como	 a	 Beira	 Baixa	 ao	
longo	do	Rio	Tejo.

Se	o	Verão	 foi	 recheado	de	boas	notícias,	o	 início	do	
Outono	 trouxe-nos	 uma	 novidade	 que	 seria	 inimaginável	
há	 uns	 anos	 atrás.	 Neste	momento,	 a	 Nohab	 0111,	 que	
se	encontra	no	espaço	do	Museu	Nacional	Ferroviário	no	
Entroncamento,	encontra-se	a	ser	recuperada	com	recurso	
a	mão-de-obra	 voluntária.	Depois	 de	 várias	 "batalhas",	 a	
Secção	 de	 Preservação	 Ferroviária	 da	 APAC	 conseguiu	
finalmente	 transformar	 um	 sonho	 em	 realidade	 e	 os	
entusiastas	podem	agora	contribuir	verdadeiramente	para	
a	preservação	de	peças	de	material	circulante	ao	invés	de	
se	 lamentarem	inutilmente	pelos	vários	espaços	"virtuais"	
que	existem	dedicados	à	temática	ferroviária.	Este	projecto	
irá	 ser	 apresentado	 publicamente	 no	 próximo	 dia	 21	
aquando	 do	 aniversário	 da	APAC	 e	 será	 depois	 alvo	 de	
acompanhamento	regular	na	Trainspotter.	

Nesta	 edição	 apresentamos	 finalmente	 o	 artigo	
sobre	 as	 pontes	 da	 Linha	 do	 Oeste	 que	 passam	 sobre	
o	 Rio	 Sizandro	 depois	 de	 não	 nos	 ter	 sido	 possível	
disponibilizar	 o	 mesmo	 no	 mês	 passado.	 Tempo	 ainda	
para	conhecer	um	pouco	do	comboio	Al	Andalus,	"visitar"	a	
estação	técnica	da	Azinheira	dos	Barros,	ler	as	actualidades	
e	ver	um	pouco	do	que	se	tem	feito	com	o	património.

Boas	leituras!

A passagem do Miradouro junto da foz do rio Tua em Setembro de 2017



PResidenciAl: edição VindimAs
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comboio coRReio

O comboio especial 13510 entre 
a Régua e São Bento, novamente 
na zona de Aregos, no dia 10 de 
Setembro.

Fotografia: Ricardo Quinas

Marcha em vazio Contumil - Régua 
no dia 10 de Setembro, à passagem 

no viaduto de Aregos.

Fotografia: Pedro André

Setembro marcou o arranque da edição do 
Presidencial no Douro na época das vindimas. 
A primeira de uma série de 14 viagens 

encontrava-se agendada para 16 de Setembro, mas 
aconteceria apenas no dia 23 de Setembro, após a 
supressão das primeiras duas viagens anunciadas.

Nesta edição temporalmente mais extensa, que 
continuará durante todos os fins de semana até 
ao último fim de semana de Outubro, manteve-se 
a receita da edição de Maio, com os participantes 
a viajarem até à Quinta do Vesúvio e experiência 
gastronómica a bordo do comboio a cargo de 
reconhecidos chefs de cozinha.

As locomotivas 1413 e 1424 revezaram-se na frente 
do Presidencial entre a estação de Porto São Bento e 
o Pocinho, a que se somou o habitual furgão Df700 a 
reboque como espaço adicional de apoio à cozinha.

Este primeiro mês trouxe-nos ainda poucas 
fotografias, mas continuaremos a acompanhar o 
evento na próxima edição da Trainspotter.

Antes disso, destacamos  também as fotografias 
da pequena incursão que o Presidencial realizou 
no dia 10 de Setembro ao Douro, entre a Régua e 
Porto São Bento, com a locomotiva 1413, o furgão 
Df700 e excepcionalmente apenas quatro das seis 
carruagens da composição Presidencial.
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24 de Setembro: comboio Porto São Bento - Pocinho em Arnozelo
© Nuno Magalhães

23 de Setembro: comboio Porto São Bento - Pocinho em Nagozelo do Douro
© Gonçalo Ribera



Pelo segundo ano consecutivo, a Infraestru-
turas de Portugal apresentou um Relatório 
e Contas Consolidado referente ao primeiro 

semestre do ano de 2017.

O	 resultado	 líquido	 global	 alcançou	 os	 46,4	milhões	
de	euros,	mais	41,3	milhões	 relativamente	ao	período	
homólogo	do	ano	anterior,	um	aumento	alavancado	pelo	
sector	 rodoviário,	 em	 especial	 pelas	 receitas	 oriundas	
das	portagens	que	aumentaram	15%	em	18,7	milhões	
de	euros.

Os	gastos	operacionais	mantém-se	praticamente	inal-
terados,	enquanto	do	lado	dos	resultados	financeiros	se	
verificou	um	desagravamento	de	158	para	123	milhões	
de	euros	no	período	homólogo,	através	de	três	aumen-
tos	de	capital	realizados	pelo	accionista	Estado	que	to-
talizaram	700	milhões	de	euros	e	que	permitiram	uma	
ligeira	queda	na	dívida	da	empresa	de	8153	milhões	de	
euros	no	final	do	ano	de	2016	para	8108	milhões	após	a	
conclusão	da	primeira	metade	deste	ano.

Nos	 dados	 referentes	 à	 prestação	 do	 sistema	 ferro-
viário	 verifica-se	 um	 aumento	 inexpressivo	 do	 tráfego	
ferroviário	no	seu	global	e	uma	ligeira	redução	da	pontu-
alidade	de	93	para	90%,	um	valor	que	ainda	assim	não	
configura	uma	variação	 fora	dos	 limites	normais	deste	
indicador.

É	ao	nível	da	segurança	ferroviária	que	os	dados	con-
tinuam	a	não	mostrar	quaisquer	sinais	de	melhoria,	com	
o	número	de	 incidentes	por	milhão	de	comboios-quiló-
metro	a	registar	uma	redução	insignificante	de	0,93	para	
0,92	no	período	homólogo,	que	comparam	com	os	0,55	
registados	no	primeiro	semestre	de	2015.

Esse	 facto	 continua-se	 a	 explicar	 pela	 estratégia	 de	
cortes	nos	gastos	operacionais	seguida	no	ano	de	2016	

e	 que	 se	manteve	 este	 ano,	 não	 obstante	 o	 aumento	
de	12%	nesta	rúbrica	para	uns	escassos	25,7	milhões	
de	euros	e	que	coloca	em	causa	a	sustentabilidade	da	
prestação	da	rede	ferroviária	nacional	através	de	parâ-
metros	como	o	conforto	e	a	fiabilidade	do	transporte	fer-
roviário	logo	no	curto-prazo	e	que,	a	médio/longo-prazo	
poderão	começar	a	pesar	mais	também	na	redução	da	
pontualidade	e	regularidade	dos	serviços	ferroviários.

Poucos	animadores	revelam-se	também	os	dados	da	
execução	do	pacote	de	investimentos	na	ferrovia	para	o	
actual	quadro	comunitário	de	apoio,	referindo	que	foram	
executados	17,2	milhões	de	euros	(0,9%	do	investimen-
to	total	avaliado	em	cerca	de	2000	milhões	de	euros)	na	
primeira	metade	deste	ano,	 relativas	maioratiaramente	
às	empreitadas	em	execução	na	Linha	do	Norte,	Linha	
do	Minho	e	Linha	do	Douro.

O	planeamento	da	execução	do	pacote	de	investimen-
tos	na	ferrovia	continua	a	ser	uma	omissão	de	todos	os	
documentos	 elaborados	 pela	 Infraestruturas	 de	 Portu-
gal,	da	mesma	forma	que	não	se	vêem	quaisquer	dados	
que	permitam	atestar	que	o	plano	(não)	se	encontra	a	
ser	cumprido.

Numa	 altura	 em	 que	 apenas	 restam	 sensivelmente	
quatro	anos	úteis	até	ao	fecho	do	actual	quadro	comuni-
tário	de	apoio,	sem	que	qualquer	concurso	público	tenha	
sido	lançado	para	as	obras	de	maiores	dimensão,	a	exe-
cução	de	grande	parte	destes	investimentos	avizinha-se	
cada	 vez	mais	 como	uma	miragem,	 sobretudo	 saben-
do-se	de	antemão	que	grande	parte	dos	meios	que	os	
empreiteiros	dispunham	para	a	realização	das	grandes	
obras	ferroviárias	foram	deslocalizados	para	outros	pa-
íses	em	resultado	dos	vários	anos	de	investimento	nulo	
no	transporte	ferroviário.	

infRAestRutuRAs de PoRtugAl diVulgA 
ResultAdos do PRimeiRo semestRe

comboio coRReio

Construção da nova estação técnica de Midões, na Linha do Minho. A intervenção entre Nine e Viana do Castelo é uma das poucas 
actualmente em concretização © Pedro André
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exPAnsão do metRo do PoRto 
em PRojecto

No dia 6 de Setembro, o Metro do Porto lan-
çou um concurso público no valor base de 
4,7 milhões de euros dividido em dois lo-

tes, o primeiro relativo à elaboração dos projectos 
da nova linha Rosa (G) e o segundo lote referente à 
elaboração dos projectos para o prolongamento da 
actual linha Amarela, dentro dos quais se incluem os 
respectivos estudos prévios, avaliações de impacto 
ambiental e projectos de execução.

A	futura	linha	Rosa	ligará	São	Bento	à	actual	estação	
da	Casa	da	Música,	numa	extensão	de	2,5	quilómetros.	
A	infraestrutura	será	integralmente	subterrânea	e	inclui-
rá	quatro	novas	estações	–	São	Bento,	Cordoaria/Hos-
pital	de	Santo	António,	Galiza/Centro	Materno-Infantil	e	
Casa	da	Música/Rotunda	–	todas	com	projecto	a	cargo	
do	arquitecto	Eduardo	Souto	Moura.	A	esta	nova	 linha	
cabem	2,6	milhões	de	euros,	com	um	tempo	de	execu-
ção	de	330	dias.

No	caso	da	linha	Amarela,	o	prolongamento	acontece-
rá	a	sul	do	rio	Douro,	na	cidade	de	Gaia,	numa	extensão	

de	3,2	quilómetros	a	iniciarem-se	na	actual	estação	de	
Santo	Ovídio	e	que	levarão	os	comboios	até	Vila	d’Este,	
com	duas	novas	estações	pelo	meio	–	Hospital	Santos	
Silva	e	Manuel	Leão.	Para	este	lote,	o	concurso	prevê	
2,1	milhões,	com	um	tempo	de	execução	de	270	dias.

O	investimento	global	destas	duas	novas	ligações	en-
contra-se	avaliado	em	290	milhões	de	euros,	dos	quais	
181	para	a	nova	linha	Rosa	e	106	para	o	prolongamento	
da	linha	Amarela,	sendo	o	valor	restante	relativo	aos	pro-
jectos	agora	lançados	em	concurso.	O	lançamento	das	
empreitadas	aguarda-se	para	o	final	do	próximo	ano,	de	
forma	a	que	as	obras	se	iniciem	no	terreno	em	2019.	O	
arranque	da	exploração	está	previsto	para	2022.

Antes	disso	acontecer,	será	necessário	reforçar	a	frota	
de	material	circulante	ao	serviço,	uma	medida	que	cus-
tará	mais	54	milhões	de	euros	com	o	objectivo	de	adqui-
rir	entre	14	a	18	novas	unidades	do	tipo	Eurotram,	que	
se	somarão	às	actuais	72	unidades	do	tipo	actualmente	
ao	serviço,	e	às	30	unidades	do	tipo	tram-train	que	ope-
ram	nos	trajectos	mais	longos.	

Em 2022, as composições do Metro do Porto continuarão além desta estação - Santo Ovídio - até Vila d’Este © Tiago Duarte
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592 de RegResso Ao oeste

O programa turístico das vindimas no 
Douro, promovido pela CP, levou 

novamente algumas dezenas de turistas 
a experienciar o momento alto da região 
do Alto Douro vinhateiro, ao sabor de uma 
suave viagem de comboio até à estação do 
Pinhão, assegurada por uma locomotiva 
1400 e carruagens Corail.

bReVes

comboio coRReio

comboio leVou tuRistAs às 
VindimAs no douRo

Inicialmente encontravam-se agendadas 
três viagens a acontecerem nos dias 
23 e 30 de Setembro e 7 de Outubro, 
mas a CP prescindiu desse último dia, 
provavelmente por já não ser possível 
realizá-la em virtude da precocidade com 
que aconteceram as vindimas este ano.

O Gonçalo Ribera aproveitou a 
oportunidade e fotografou a marcha em 
vazio entre o Pinhão, estação onde os 
participantes desembarcavam, e a Régua, 
local de embarque de volta ao Porto, na 
zona de Bagaúste, no dia 23 de Setembro.

As unidades 592 voltaram ao serviço na 
Linha do Oeste no mês de Setembro, 

após uma ausência sem final anunciado 
que se iniciou no último dia 5 de Fevereiro, 
conforme noticiámos na Trainspotter.

Na altura, o abandono da Linha do Oeste 
justificou-se pela crescente procura 
do serviço Regional nas linhas não 
electrificadas da zona norte do país e pelo 
número de unidades imobilizadas.

Desde então, as unidades 0350 e 0450 têm 
sido insuficientes para assegurar o serviço 
ferroviário nessa linha com a regularidade 
e pontualidade desejados, motivando a 
CP a devolver uma rotação das unidades 
592 à Linha do Oeste numa época de 
abrandamento da procura a norte do país.

A presença das unidades espanholas volta 
assim a ser uma realidade na zona Oeste, 
tal como acontecia em 29 de Novembro de 
2015, quando o Ricardo Quinas registou 
a passagem do 592.211 por São Mamede, 
no comboio Regional 6411 entre Santa 
Apolónia e Caldas da Rainha.
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A locomotiva 1415 descarrilou no dia 
27 de Setembro perto das 18 horas, 

quando entrava de passagem na placa 
giratória da estação da Régua, no decorrer 
de uma manobra que previa deixar esta 
locomotiva nessa estação e entregar o 
restante trajecto do comboio Miradouro 
até ao Porto à locomotiva 1424.

Entretanto, a locomotiva 1415 permanece 
ainda na estação da Régua com futuro 
incerto, face à possibilidade desta ter 
ficado estruturalmente danificada.

A 1415 tombou de lado sobre o fosso 
criado pela própria placa giratória, sendo 
que o maquinista, único tripulante no seu 
interior, saiu ileso do acidente, havendo 
apenas a registar danos materiais na 
locomotiva e na placa.

A 1415 tem sido uma presença assídua nos 
comboios tradicionais das linhas do norte 
do país, como é exemplo este comboio 
Miradouro acabado de chegar à estação 
do Tua no passado dia 7 de Setembro, 
fotografado pelo Pedro André.

A operação de reposição da 1415 nos carris 
obrigou, como é habitual, à mobilização 
dos meios ferroviários de socorro para 
o local, nomeadamente os meios de 
Contumil e ainda a grua ferroviária 
parqueada no Entroncamento.

O trabalho da grua ferroviária acabaria por 
ser insuficiente para realizar este trabalho, 
tendo sido necessário recorrer ao auxílio 
de uma grua rodoviária.

O trabalho ficou concluído no dia 29 de 
Setembro e o regresso da grua ferroviária 
foi registado pelo Ricardo Quinas à sua 
passagem na zona da Lamarosa.

1415 descARRilA nA estAção dA RéguA
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A Administração do Porto de Setúbal 
e a Infraestruturas de Portugal 

adjudicaram conjuntamente no dia 15 de 
Setembro um concurso público no valor 
de cerca de 350 mil euros para o estudo 
de viabilidade e projecto de execução de 
diversas melhorias a implementar nas 
ligações ferroviárias ao Porto de Setúbal.

PoRto de setúbAl teRá melhoRes 
ligAções feRRoViáRiAs

Apesar da Medway ainda não ter 
iniciado a sua operação em Espanha, 

a empresa começou já a marcar posição 
no país vizinho ao ganhar, em parceria 
com a Renfe, a concessão da plataforma 
logística de San Lázaro, localizada junto 
à estação de Mérida, por um valor de 364 
mil euros por um período de cinco anos e 
prorrogável por mais cinco.

A plataforma logística dispõe de uma área 
útil de 21.500 metros quadrados, três vias 
férreas com comprimentos úteis de cerca 
de 325 metros cada uma e um pórtico para 
movimentação de contentores, que ficarão 
por conta dos dois maiores operadores 
ferroviários de mercadorias da Península 
Ibérica a partir do próximo dia 15 de 
Novembro.

Desta forma, a Medway procura 
reconquistar os tráfegos multimodais da 
Extremadura espanhola, região para a qual 
os portos portugueses são preponderantes 
para assegurar a exportação dos seus 
produtos, mas cujos tráfegos ferroviários 
têm sofrido vários sobressaltos e 
sucessivas mudanças entre operadores 
ferroviários e logísticos.

Entretanto, no final de Setembro, a 
Medway assinou um acordo com o Alcaide 
de Talavera de la Reina, marcando o 
seu interesse na exploração da futura 
plataforma logística a construir nessa 
localidade e que deverá entrar em 
funcionamento em 2020.

Comboios de contentores com destino 
a Espanha como este Entroncamento – 
Badajoz a cargo da 1911, fotografado em 
Santa Eulália pelo Ricardo Quinas no dia 
16 de Março, poderão assim voltar a ser 
uma realidade em breve.

O projecto pretende melhorar a operação 
ferroviária no porto, aumentando a 
capacidade e eliminando diversos 
constrangimentos na circulação que se 
verificam entre os diversos terminais do 
porto de Setúbal, o feixe de expedição 
de Setúbal-Mar e a estação de Praias-
Sado, através de obras de electrificação, 
da construção de novos troços de via, da 
construção de uma nova ligação entre o 
feixe de Setúbal-Mar e o interior do porto, 
da construção de novas linhas de apoio à 
estação de Praias-Sado e da supressão ou 
reclassificação de passagens de nível.
A demonstrar toda a pujança do movimento 
ferroviário no porto de Setúbal, temos uma 
fotografia do João Balseiro do dia 10 de 
Abril de 2017, com as locomotivas 1907, 
1449 e 1456.
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As obras de electrificação da Linha 
do Douro entre Caíde e Marco de 

Canaveses voltaram a parar no mês de 
Setembro por insuficiências técnicas 
ligadas ao projecto e que impedem a 
concretização da electrificação no interior 
dos túneis.
A empreitada aguarda a conclusão do 
novo projecto que englobará os novos 
trabalhos a realizar, que passam pela 
escavação da plataforma rochosa dos 
túneis com vista ao rebaixamento da 
linha e adiciona ainda uma renovação da 
superestrutura de via que anteriormente 
não estava contemplada.
No terreno, o cenário é este que nos mostra 
a fotografia do Pedro André do dia 7 de 
Setembro de 2017, de uma das bocas do 
túnel de Caíde: a instalação das estruturas 
de suporte dos cabos eléctricos parou à 
entrada dos três túneis do trajecto.

comboio coRReio

No dia 18 de Setembro entrou em vigor o 
horário de inverno do Metro de Lisboa, 

o que se traduziu num aumento da oferta 
nos períodos de ponta da tarde e da manhã 
nas linhas Azul e Amarela.

Na linha Azul, as frequências passaram 
de intervalos médios de 5 minutos e 45 
segundos para 4 minutos e 55 segundos 
em ambos os períodos de ponta.

electRificAção Até mARco de cAnAVeses PARAdA

metRoPolitAno de lisboA RefoRçA ofeRtA

Contudo, o principal reforço aconteceu na 
linha Amarela que reduz o tempo médio de 
intervalo no período de ponta da manhã 
de 5 minutos e 5 segundos para 4 minutos 
e 20 segundos, enquanto no período de 
ponta da tarde o tempo médio é agora 
de 4 minutos e 40 segundos, merecendo 
esta fotografia do António Pombo de um 
comboio Rato - Odivelas na estação do 
Campo Pequeno em Março de 2012.
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Com	 datas	 e	 percursos	
definidos	(ver	o	mapa	ao	

lado)	para	os	64	passageiros,	a	
capacidade	máxima,	 o	 comboio	
serve	de	hotel	durante	seis	dias	
e	 cinco	 noites,	 onde	 se	 servem	
refeições	com	pratos	 típicos,	vi-
nhos	e	espectáculos,	bem	como	
tours	para	conhecerem	as	cida-
des	por	onde	passam,	algo	que	o	
Orient-Express	não	oferece.				

A	 composição,	 propriedade	
da	 Renfe,	 mas	 cuja	 gestão	 co-
mercial	 pertence	 à	 Feve	 desde	
2012,	 é	 formada	 por	 15	 carru-
agens	 (uma	 cozinha,	 dois	 res-
taurantes,	 um	bar,	 um	salão	de	
jogos,	 sete	 camas,	 uma	 para	 o	
staff,	um	gerador	e	uma	máqui-
na),	construídas	antes	de	1930	e	
que	entretanto	foram	cuidadosa-
mente	restauradas.	

No	dia	2	de	Setembro	partiu	
de	 Madrid	 rumo	 a	 Sevilha	 –	 a	
particularidade	deste	comboio	é	
começar	 e	 terminar	 sempre	 em	
Sevilha	–	o	Al	Andalus	“Ruta	Ex-

Al AndAlus
Comboio de luxo por CáCeres

Como entusiasta, sempre que penso em comboios 
de luxo, a primeira imagem que me vem à cabeça é 
o Orient-Express e longe de Portugal, mas isso não 

corresponde à realidade.
Aqui ao lado, não tão longe quanto isso – varia, obviamente, 

do local onde estamos e do percurso que o comboio faz – há uma 
composição de luxo que chama a atenção: o Al Andalus.

Gonçalo Ribera

Composição ainda na estação de Cáceres
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tremeña”,	 com	 paragem	 em	Cáceres	 ao	
quarto	dia	de	viagem,	cidade	histórica	de-
clarada	 Património	 da	 Humanidade	 pela	
UNESCO.

Tendo	 conhecimento	 deste	 evento,	
estando	de	férias	e	não	sendo	assim	tão	
longe	 (como	 referi	depende	do	ponto	de	
vista)	lá	fui	para	fazer	umas	fotografias	e	
enriquecer	um	pouco	mais	a	“caderneta”.

A	 viagem	 Porto	 -	Alcains	 (local	 onde	
me	 juntei	a	outro	entusiasta)	 fez-se	bem	
cedo	 para	 evitar	 surpresas	 desagradá-
veis.	Passo	a	explicar:	o	horário	da	partida	
era	“depois	do	almoço”.	O	que	entendem	
por	“hora	do	almoço”...?

Com	 a	 composição	 na	 plataforma	 e	
máquina	ao	pescoço	comecei	a	“sessão”,	
até	porque	havia	mais	pessoas	a	fazer	o	
mesmo,	mas	 fui	 logo	 interpelado	por	um	
funcionário	 a	 questionar	 o	 que	 fazia	 e	
quem	 era.	 Após	 uma	 simpática	 conver-
sa	 obtivemos	 autorização	 para	 fotogra-
far	 e	 informaram-nos	 o	 horário	 de	 saída	
-	15h30,	hora	espanhola.	O	intenso	calor	
obrigou	a	um	refresco	e	um	snack,	pois	há	
muito	 que	 o	 pequeno-almoço	 havia	 sido	
digerido.

Comboio Regional em Cáceres

Comboio Regional em Cáceres

Al Andalus na zona de Cáceres
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Al Andalus na zona de Cáceres

Al Andalus na zona de Cáceres
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Perto	da	estação,	num	viaduto,	apro-
veitamos	para	fotografar	dois	Regionais	e	
seguimos	para	o	 local	escolhido,	nos	ar-
redores	de	Cáceres	 com	amplitude	para	
registar	a	passagem	do	Al	Andalus	e	que	
possibilita	 fazer	 vários	 enquadramentos.	
No	entanto,	para	obter	 “a	 foto”	havia	um	
ou	outro	obstáculo	(vedações,	vegetação,	
uma	casa	em	ruínas	e	algumas	pedras.

Após	algumas	experiências	optei	pela	
70-200	mm	quando	normalmente	utilizo	a	
24-105	 mm.	 Os	 gostos	 são	 subjectivos,	
mas	 pessoalmente	 não	 me	 arrependi,	
pois	gostei	do(s)	resultado(s).

De	realçar	que	no	local	tivemos	a	com-
panhia	de	um	entusiasta	espanhol	que	tínhamos	conhe-
cido	na	estação,	vindo	de	Madrid	e	que	se	fazia	acom-
panhar	da	mãe	na	casa	dos	oitentas.

Ainda	um	último	 registo	 a	 um	Regional	 procedente	

de	Zafra	com	destino	a	Madrid	e	regressámos	à	estação	
para	comer.

O	retorno	a	Alcains	e	depois	para	o	Porto	foi	feito	de	
seguida.	Não	 foi	a	habitual	viagem	anual	pela	Europa,	
mas	deu	para	relembrar	outras	aventuras	e	passar	um	
dia	bem	diferente.

Comboio Regional na zona de Cáceres

Comboio Regional na zona de Cáceres
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Comboio Miradouro à passagem 
na zona de Penajóia em Setembro 
de 2017.

André Lourenço

sPotting
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É uma espécie de moda aparecerem expostas 
algumas peças de material ferroviário já de-
sactivado, colocado estrategicamente em 

locais onde o objectivo será preservar a memória 
da passagem do comboio em tempos idos. O facto 
é que nem tudo é tão bonito quanto deveria ser e 
este “desabafo” não pretende criticar qualquer en-
tidade pública ou privada, nem tão pouco qualquer 
particular que tenha tido a ideia de expor material 
ferroviário à vista de todos. É apenas um par de evi-
dências do que, no meu ponto de vista, está mal e 
que poderia na minha opinião estar muito melhor. 
Vamos então analisar dois casos perante o que vi 
em Setembro de 2017.

Torredeita
A	antiga	estação	de	Torredeita	ficava	situada	ao	qui-

lómetro	36,35	da	antiga	Linha	do	Dão,	que	ligava	a	ci-
dade	de	Viseu	até	à	estação	de	Santa	Comba	Dão	na	
Linha	da	Beira	Alta	e	que	foi	desactivada	em	1990.	Hoje,	

grande	parte	da	antiga	 linha	é	ocupada	por	 uma	eco-
pista	 que	 valorizou	 bastante	 os	 equipamentos	 que	 se	
encontravam	degradados,	tais	como	pontes	e	estações,	
tendo	alguma	dessas	sido	recuperadas	para	outros	fins	
o	que	é	sempre	de	aplaudir.	 Infelizmente,	Torredeita	é	
um	exemplo	de	tudo	aquilo	que	não	deveria	acontecer.	
O	edificio	da	estação	está	ao	abandono	e	o	investimento	
que	foi	feito	de	modo	a	preservar	a	história	do	mesmo	
foi	um	esbanjar	de	dinheiro,	com	a	degradação	actual-
mente	a	tomar	conta	do	mesmo.	O	interior	onde	existiu	
uma	biblioteca	(?)	é	sinónimo	de	desleixo	e	é	uma	ima-
gem	paupérrima	para	todos	aqueles	que	visitam	a	antiga	
estação.

No	exterior	estão	expostos	quatro	veiculos	ferroviários	
que	simbolizam	a	passagem	do	comboio	por	esta	região	
e	nem	coloco	em	causa	o	facto	de	serem	ou	não	apro-
priados,	 já	que	provavelmente	alguns	deles	nunca	de-
vem	ter	aqui	passado.	Coloco	em	causa	sim,	é	o	estado	
lastimoso	em	que	todos	eles	se	encontram.

Os	elementos	expostos	são	a	locomotiva	a	vapor	de	

O que vale O patrimóniO 
ferrOviáriO?Pedro André
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via	estreita	E204	datada	de	1911	e	construída	pela	em-
presa	Henschel	&	Sohn,	uma	carruagem	Minho	&	Douro	
de	bogies,	 um	 furgão	Minho	&	Douro	de	bogies	e	um	
vagão	de	bordas	baixas	da	série	Rklmn.	A	composição	
que	tinha	tudo	para	ser	um	ex-libris	da	ecopista	do	Dão	
é	hoje	um	conjunto	em	estado	vergonhoso.

Da	locomotiva,	 já	faltam	alguns	elementos	da	“matri-
cula”	da	mesma.	As	partes	em	madeira	estão	comple-
tamente	estragadas,	a	pintura	muito	longe	do	ideal	e	a	
placa	 identificativa	 que	 existia	 perto	 da	mesma	 já	 de-
sapareceu.	A	carruagem,	que	 tem	aspecto	de	 ter	 sido	
restaurada	antes	de	ter	sido	exposta	em	Torredeita,	está	

vandalizada	com	mui-
tos	dos	elementos	do	
interior	 já	 completa-
mente	 partidos,	 toda	
grafitada	no	 interior	e	
no	exterior,	e	ninguém	
adivinharia	 que	 um	
dos	sete	anões	era	o	
“patrono”	desta	carru-
agem.	O	 furgão	exte-
riormente	 apresenta	
danos	ao	nível	da	pin-
tura	e	o	 interior	 	está	
completamente	 “des-
figurado”	sinónimo	do	
abandono	a	que	está	
entregue.	 O	 vagão	
é	mesmo	 a	 peça	 em	
pior	estado,	que	daqui	
por	 uns	 tempos	 pro-
mete	tornar-se	um	amontoado	de	madeira	e	de	metal	ao	
cuidado	de	um	qualquer	sucateiro.

Chama	se	a	atenção	das	entidades	competentes	para	
que	ajam	com	a	maior	 brevidade	possível	 de	modo	a	
inverter	um	caminho	de	destruição	que	se	avizinha	sem	
retorno.
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Real das Donas
Já	passou	um	mês	desde	que	tive	a	possibilidade	de	

visitar	a	locomotiva	a	vapor	de	via	estreita	E103,	exposta	
perto	do	local	onde	se	situava	o	apeadeiro	de	Real	das	
Donas.	O	que	vi	na	altura	ainda	me	continua	a	dar	que	
pensar.

Este	apeadeiro	ficava	situado	ao	quilómetro	120,9	do	
troço	da	antiga	Linha	do	Vouga	entre	Sernada	do	Vouga	
e	Viseu,	tendo	sido	encerrado	em	1990.	A	memória	fer-
roviária	no	local	resumia-se	a	uma	placa	identi-
ficativa	da	antiga	paragem	ferroviária,	já	que	do	
canal	 ferroviário	nem	sinal	após	 ter	sido	 trans-
formado	num	arruamento.

Em	Julho	de	2017	foi	inaugurado	o	monumen-
to	 ferroviário,	 que	 mais	 não	 é	 do	 que	 a	 loco-
motiva	a	vapor	resguardada	num	espaço.	Esta	
locomotiva	foi	construída	em	1907	pela	Machi-
nenfabrik	e	esteve	durante	muito	tempo	guarda-
da	na	secção	museológica	de	Santarém,	existin-
do	ainda	outra	unidade	da	mesma	série	exposta	
na	secção	museológica	do	Lousado.

Não	sou	contra	a	exposição	de	peças	evoca-
tivas	da	história	do	caminho-de-ferro	mas	since-
ramente	não	vejo	que	interesse	tem	uma	loco-

motiva	ali	colocada,	junto	de	uma	estrada	e	resguardada	
por	uma	estrutura	metálica	rodeada	de	acrilicos,	quando	
a	mesma	nem	está	tão	pouco	enquadrada	com	a	placa	
do	apeadeiro.	A	modernidade	por	vezes	traz-nos	destas	
coisas,	mas	 se	queriam	preservar	 a	memória	 ferroviá-
ria	deveriam	ter	ao	menos	reconstruído	a	plataforma	do	
apeadeiro	com	a	placa	 junto	da	 locomotiva	e	a	própria	
estrutura	que	resguarda	o	material	ferroviário	devia	ser	
completamente	diferente	ao	invés	de	fazer	lembrar	uma	
paragem	de	autocarros	em	tamanho	gigante.
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as pOntes dO 
riO sizandrO

O caminho-de-ferro desde sempre procu-
rou traçados que permitissem minimi-
zar as pendentes de modo a permitir o 

transporte de maiores cargas. Não é por isso de 
estranhar que o traçado de algumas linhas acom-
panhe o curso dos rios, como acontece em par-
te da Linha do Douro ou da Beira Baixa. Os rios 
Douro e Tejo são naturalmente atravessados vá-
rias vezes pelo caminho-de-ferro, respetivamente 
cinco e quatro vezes, através de grandes estru-
turas de diferentes tipos construtivos. O caso 
que hoje se apresenta será provavelmente o do 
rio que mais vezes é atravessado pelo caminho-
-de-ferro. Trata-se do rio Sizandro que, entre os 

quilómetros 49 e 65 da Linha do Oeste, sensivel-
mente entre as estações de Sapataria e Torres Ve-
dras é atravessado onze vezes. Estas estruturas 
não têm, nem de perto, a dimensão das que atra-
vessam os principais rios do país, mas existem 
várias particularidades neste caso que interessa 
explorar.

Uma delas prende-se desde logo com o contex-
to das estruturas atuais, executadas numa época 
difícil onde as debilidades das companhias eram 
enormes e os recursos humanos e económicos 
eram escassos. A modernização das pontes, des-
ta e de outras linhas foi identificada como deci-

siva para a competitividade de um 
caminho-de-ferro que crescia em 
todas as dimensões, obrigando a 
estruturas mais aptas para as velo-
cidades e cargas que se pretendia 
praticar. 

O rio nasce na povoação do Si-
zandro (Sobral de Monte Agraço), 
a escassos centenas de metros do 
apeadeiro da Sapataria. Tem cerca 
de 35 km de extensão e desagua na 
praia Azul em São Pedro da Cadei-
ra (Torres Vedras). Nos primeiros 4 
km, o rio corre paralelo à Linha do 
Oeste. 

Vamos iniciar então esta viagem 
pelas pontes do Sizandro!Local da nascente do rio

Pedro Mêda José Sousa
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O	primeiro	cruzamento	entre	o	rio	e	a	linha	ocorre	
entre	 as	 estações	 de	Pero	Negro	 e	 Zibreira.	Ao	 pk	
49,888	surge	uma	passagem	hidráulica	em	alvenaria	
com	um	arco	de	6	metros.	O	arco	é	realizado	em	can-
taria,	bem	como	as	bordaduras	dos	muros	ala	e	do	
topo	ao	nível	do	pavimento	e	da	linha.	É	interessante	
constatar	que	neste	ponto	a	rodovia	aproveita	a	mes-
ma	estrutura	para	atravessar	o	 rio	e	por	 isso	existe	
aqui	uma	passagem	de	nível.	Os	muros	aparentam	
ser	em	tijolo	rebocado	com	pilaretes	em	betão,	afigu-
rando-se	por	 isso	serem	de	uma	altura	posterior	ao	
resto	do	pontão

Mesmo	antes	de	chegarmos	ao	apeadeiro	de	Zi-
breira	surge	uma	nova	estrutura,	no	pk	50,508,	idênti-
ca	à	anterior.	A	vegetação	dificulta	a	sua	visualização.	
Aqui	ocorre	 também	a	mesma	situação	 referida	an-
teriormente.	A	estrada	atravessa	também	aqui	o	rio	e	
por	isso	existe	uma	PN.	

Pontão nº 1 ao Pk 49.888

Pontão nº 2 ao Pk 50.508
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Após	Zibreira	surgem	mais	dois	cruzamentos	da	li-
nha	sobre	o	rio,	numa	extensão	inferior	a	um	quilóme-
tro.	O	primeiro	atravessamento	surge	ao	pk	50.876.	
Trata-se	de	um	pontão	com	aproximadamente	10	me-
tros	de	comprimento.	Aparenta	 ter	um	tabuleiro	me-
tálico	que	 foi	objeto	de	reforço	posterior.	A	estrutura	
apresenta	atualmente	muros	ala	e	encontros	em	be-
tão	armado	e	na	parte	de	cima	do	tabuleiro	metálico	
terá	sido	colocado	um	tabuleiro	também	ele	em	betão	
armado.	A	 estrutura	 tem	 duas	 guardas	 de	 proteção	
com	montantes	em	betão	armado	e	três	barras	hori-
zontais	metálicas.

Ao	pk	51,6	surge	outra	passagem	hidráulica	em	al-
venaria	idêntica	às	previamente	referidas.	Apenas	dar	
nota	que	esta	PH	foi	alvo	de	reforços,	uma	vez	que	os	
muros	ala	originalmente	em	alvenaria	de	pedra	foram	
substituídos	por	betão	armado.

Ao	pk	55,510	e	depois	da	estação	de	Dois	Portos,	
surge	a	ponte	do	Sizandro	1.	Trata-se	de	uma	estrutu-
ra	metálica	projetada	pelo	serviço	de	obras	metálicas	
da	Divisão	de	Via	e	Obras	da	CP	e	construída	pelas	
Oficinas	de	Ovar	em	1930.	É	uma	estrutura	com	um	
único	 tramo	de	 21	metros	 de	 comprimento.	É	 com-
posta	por	duas	vigas	em	treliça	do	tipo	“Warren”	com	
montantes	verticais,	com	aproximadamente	3	metros	
de	altura.	As	 ligações	entre	os	perfis	são	realizadas	
através	 de	 rebites.	Apresenta	 passadiços	 interiores	
nos	 dois	 lados	 que	 são	 parcialmente	 interrompidos	
por	esquadros	que	asseguram	a	 ligação	e	a	 rigidez	
com	a	parte	inferior	onde	assenta	o	tabuleiro	ferrovi-
ário.	Embora	esta	ponte	tenha	um	alinhamento	reto,	
a	via	encontra-se	em	curva,	estando	por	isso	a	estru-
tura	adequada	a	essa	situação.	Os	encontros	são	em	
cantaria.

Pontão nº 3 ao Pk 50.876

Pontão nº 4 ao Pk 51.616

Ponte nº 1 ao Pk 55.510
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Ao	pk	56,5	surge	a	ponte	do	Sizandro	2.	Com	26	
metros	de	extensão,	esta	estrutura	metálica	em	pórti-
co	de	tabuleiro	inferior	apresenta	vigas	do	tipo	“Pratt”	
com	 uma	 altura	 que	 vence	 o	 gabarit,	 aproximada-
mente	seis	metros	de	altura.	A	parte	superior	apre-
senta	perfis	horizontais	alinhados	com	os	montantes	
verticais	contraventados	em	cruz	de	Santo	André.	Ao	
nível	da	via-férrea	existem	dois	passadiços,	um	de	
cada	lado.	Trata-se	de	uma	estrutura	metálica	proje-
tada	pelo	serviço	de	obras	metálicas	da	Divisão	de	
Via	e	Obras	da	CP	e	 construída	pelas	Oficinas	de	
Ovar	em	1932.	As	ligações	dos	perfis	são	realizadas	
através	de	rebites.	Os	encontros	são	em	cantaria.			

A	 ponte	 do	 Sizandro	 3	 é	 a	 única	 estrutura	 com	
mais	do	que	um	vão.	Situada	ao	pk	58,0,	apresenta	
encontros	em	cantaria	de	pedra	e	um	pilar	intermé-
dio	 também	em	cantaria.	É	 composta	por	dois	 tra-
mos	 com	 21	metros	 de	 comprimento	 idênticos	 em	
termos	estruturais	ao	referido	na	ponte	do	Sizandro	
1.	A	sua	data	de	construção	é	aliás	a	mesma,	1930,	
reflexo	 da	 standardização	 dos	 tabuleiros	metálicos	
praticada	pela	Oficina	de	Ovar	à	semelhança	de	tan-
tas	outras	empresas.

Ponte nº 2 ao Pk 56.789

Ponte nº 3 ao Pk 58.072
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A	Logo	após	a	estação	de	Runa	surge	a	ponte	do	
Sizandro	4,	ao	pk	60,0.	Com	um	vão	único	com	26	
metros	de	comprimento,	esta	estrutura	metálica	é,	à	
semelhança	do	que	foi	referido	anteriormente,	igual	a	
outra	ponte	anteriormente	referida;	a	ponte	do	Sizan-
dro	2.	Todas	as	caraterísticas	são	iguais	bem	como	a	
data	de	construção:	1932.

Um	aparte	na	apresentação	destas	estruturas	para	
dar	 nota	 de	 um	 pormenor	 que	 é	 bem	 visível,	 como	
mostra	uma	das	imagens.	

Trata-se	 da	 identificação	 do	 esquema	 de	 pintura,	
data	da	sua	 realização	e	entidade	 responsável,	que	
surge	num	dos	extremos	e	pintado	na	alma	das	vigas	
do	tabuleiro.	Neste	caso,	o	tratamento	da	pintura	foi	
realizado	em	setembro	de	2015	pela	empresa	Mon-
taco,	S.A.,	conforme	última	linha	da	inscrição.	Todas	
estas	pontes	apresentavam	uma	coloração	em	 tons	
de	 cinza.	Nesta	 intervenção	passaram	a	apresentar	
uma	cor	verde	escuro	correspondente	ao	código	RAL	
6005.	Antes	de	se	proceder	ao	tratamento	foi	realiza-
da	uma	decapagem	integral	da	estrutura	com	recurso	
a	jato	de	areia	“DECAP.	AREIA	SA	2.5”.	O	esquema	
de	proteção	e	pintura	apresenta	três	camadas/três	de-
mãos	com	uma	espessura	total	de	275	micrómetros.	
Foram	 utilizados	 três	 produtos	 diferentes	 da	 marca	
CIN	-	Corporação	Industrial	do	Norte,	S.A.

A	primeira	camada	aplicada	foi	um	primário	epóxi	
rico	em	zinco	que	 tem	como	objetivo	a	proteção	da	
estrutura	metálica.	Segue-se	a	aplicação	de	uma	ca-
mada	epóxi	com	óxido	de	ferro	micáceo.	Este	produto	
multifuncional	 tem	como	objetivo	neste	esquema	de	
pintura	assegurar	o	efeito	anticorrosivo	do	primário	e	
assegurar	uma	maior	resistência	do	esquema	de	pin-
tura	 face	 aos	 agentes	 atmosféricos,	 designadamen-
te	humidade	e	ambientes	marítimo	e	industriais	com	
elevada	agressividade.	A	última	camada	é	uma	tinta	

Ponte nº 4 ao Pk 59.963
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de	esmalte	de	poliuretano	acrílico	curado	com	 iso-
cianatos	alifáticos.	Tem	como	principal	propriedade	a	
grande	durabilidade	em	ambiente	exterior	e	a	reten-
ção	de	brilho	e	cor.	O	acabamento	é	brilhante	como,	
se	pode	verificar	nas	diferentes	imagens.	

Sobre	a	ponte	do	Sizandro	5	basta	referir	que	se	
encontra	situada	no	pk	61,1	e	é	uma	estrutura	me-
tálica	com	um	vão	de	26	metros.	Atendendo	ao	que	
foi	referido	rapidamente	se	depreende	que	é	igual	às	
pontes	do	Sizandro	2	e	4,	tendo	sido	construída	na	
mesma	data:	1932.

Ponte nº 5 ao Pk 61.161
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A	Ponte	do	Sizandro	6	tem	um	vão	de	21	metros,	
sendo	por	isso	igual	em	termos	estruturais	aos	tramos	
das	pontes	1	e	3.	No	entanto	a	sua	construção	data	
de	1932	contrariamente	às	outras	que	são	de	1930.	

Depois	da	estação	de	Torres	Vedras	surge	a	sepa-
ração	da	linha	e	do	rio	que	se	acompanharam	mutua-
mente	ao	longo	de	quase	15	quilómetros.	A	ponte	do	
Sizandro	7,	mesmo	à	saída	de	Torres	Vedras	marca	
essa	separação.	Com	um	vão	de	26	metros	é	igual	às	
pontes	2,	4	e	5,	tendo	sido	construída	em	1932.	

Conforme	 foi	 referido,	as	pontes	do	Sizandro	1	a	
7	 foram	 projetadas	 pelo	 serviço	 de	 obras	metálicas	
da	Divisão	de	Via	e	Obras	da	CP	e	construídas	pelas	

Ponte nº 6 ao Pk 62.219

Ponte nº 7 ao Pk 62.219
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Oficinas	de	Ovar	no	início	da	década	de	trinta.	Esta	
oficina,	 criada	 em	1899,	 tinha	 como	objetivo	 asse-
gurar	 os	 trabalhos	de	manutenção	da	Ponte	Maria	
Pia,	designadamente	a	grande	intervenção	que	esta	
sofreu	entre	os	anos	de	1900	e	1907.	Com	efeito,	a	
experiência	adquirida	por	estes	profissionais	rapida-
mente	foi	aproveitada	para	o	reforço	e	construção	de	
outras	pontes,	sob	projeto	e	supervisão	do	Serviço	
de	Estudos	da	Divisão	de	Via	e	Obras.	As	oficinas	
de	Ovar	iniciaram	a	sua	atividade	com	20	profissio-
nais	 e	 na	 década	 de	 30	 contava	
com	mais	de	100.	A	substituição	de	
pontes	na	Linha	do	Oeste	surge	as-
sim	no	seguimento	de	uma	ativida-
de	 crescente	 destas	 oficinas	 onde	
a	excelência	 do	 trabalho	 realizado	
rivalizava	com	o	que	de	melhor	se	
realizava	noutros	países.	Disso	dá	
conta	 o	 Eng.	 Frederico	 Abragão,	
Adjunto	da	Divisão	de	Vias	e	Obras	
num	artigo	que	redigiu	para	o	Bole-
tim	da	CP	em	1935.		

“Para	 se	 dar	 ideia	 da	 rapidez	 e	
da	 precisão	 com	 que,	 nas	 nossas	
linhas,	 tem	 sido	 feita	 a	montagem	
das	pontes,	basta	citar	o	seguinte:	
Ainda	ha	pouco	tempo,	em	Dezem-

bro	 de	 1932,	 as	 revistas	 da	 especialidade	 citaram	
a	substituição	de	uma	ponte	de	1.800	toneladas	no	
Norte	de	França	em	10	horas.	Pois	 nós	 fizemos	a	
ripagem	das	pontes	de	26	metros	da	linha	do	Oeste,	
com	o	pêso	de	55	toneladas	em	6	minutos.”	

Daqui	se	fica	a	saber	mais	um	pormenor	sobre	a	
substituição	destas	pontes.	O	processo	utilizado	foi	
a	ripagem.	Ainda	uma	nota	de	interesse	para	pesqui-
sas	futuras:	“Alguns	desses	trabalhos	foram	filmados	
e	depois	projetados	nos	cinemas	de	Lisboa.”
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Ao	invés	de	irmos	ao	encontro	de	estruturas	fer-
roviárias	mais	antigas,	o	último	tirefond	deste	
mês	traz	até	aos	leitores	um	dos	mais	recen-

tens	investimentos	feitos	na	rede	ferroviária	nacional:	a	
estação	técnica	da	Azinheira	dos	Bar-
ros,	situada	na	Linha	do	Sul.	

O	 corredor	 ferroviário	 que	 serve	 a	
zona	de	Sines,	onde	se	encontram	o	
terminal	XXI	 (contentores),	o	 terminal	
multipurpose	(carvão)	e	as	instalações	
da	Petrogal	e	da	EDP,	é	um	dos	mais	
importantes	 no	 tráfego	 de	 mercado-
rias	nacional	e	é	também	por	isso	um	
dos	mais	movimentados	em	termos	de	
comboios	de	mercadorias.

A	própria	Linha	de	Sines	apresenta	
grandes	constrangimentos	em	termos	
de	 cruzamento	 de	 comboios	 com	 a	
existência	 de	 apenas	 duas	 estações,	
São	Bartolomeu	da	Serra	 num	ponto	
intermédio,	 e	 a	 estação	 da	 Raquete	
situada	 já	 muito	 perto	 de	 Sines.	 Por	
outro	 lado,	a	Linha	do	Sul,	que	devia	
ter	 sido	 duplicada	 entre	 Grândola	 e	

Ermidas-Sado	 aquando	 da	 renovação,	 acabou	 por	 ter	
apenas	algumas	correções	de	traçado	e	manteve	se	em	
via	única	com	apenas	duas	estações	entre	aqueles	dois	
pontos	como	é	o	caso	de	Canal	Caveira	e	do	Lousal.

AzinheirA dos BArros

Construção da estação técnica em Julho de 2014

Pedro André
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De	modo	a	 fazer	 face	
a	um	expectável	aumen-
to	 do	 número	 de	 com-
boios,	 já	a	 contar	 com	a	
nova	ligação	entre	Évora	
e	a	fronteira	do	Caia,	mas	
também	de	modo	 a	 per-
mitir	que	os	mesmos	pos-
sam	 circular	 com	 maior	
tonelagem	 e	 uma	 maior	
dimensão	 em	 termos	 de	
comprimento	foi	decidido	
pela	 antiga	 Refer	 (Rede	
Ferroviária	 Nacional)	
efectuar	 a	 construção	
de	uma	nova	estação	na	
Linha	 do	 Sul	 que	 permi-
tisse	aumentar	a	capaci-
dade	da	mesma	no	troço	
compreendido	 entre	 as	
estações	de	Ermidas-Sa-
do	e	Grândola.	

O	local	escolhido	pela	empresa	para	a	nova	estação	
técnica	acabou	por	ser	a	zona	de	Azinheira	dos	Barros,	
a	cerca	de	 três	quilómetros	a	norte	do	apeadeiro	com	
o	 mesmo	 nome	 e	 que	 hoje	 se	 encontra	 sem	 serviço	
comercial,	ao	quilómetro	118,5	da	Linha	do	Sul.	A	op-
ção	por	este	local	deveu	se	também	à	necessidade	de	
encurtar	o	cantão	existente	entre	as	estações	de	Canal	
Caveira	(quilómetro	109)	e	do	Lousal	(quilómetro	125),	
criando	um	novo	local	de	cruzamento	e	de	ultrapassa-
gens	entre	essas	duas	estações.

A	 construção	 da	 nova	 estação	 técnica	 veio	 permitir	
que	 comboios	 com	 750	 metros	 de	 comprimento	 ga-

nhassem	 um	 novo	 espaço	 onde	 se	 pudessem	 cruzar,	
algo	que	não	é	possível	na	maioria	das	outras	estações	
existentes	no	corredor	 ferroviário	entre	Sines,	Ermidas	
e	Grândola.	

Aproveitando	parte	do	canal	antigo	que	tinha	sido	de-
sactivado	aquando	da	renovação	da	Linha	do	Sul	pela	
altura	 da	 electrfificação	 e	 que	 levou	 a	 algumas	 corre-
ções	 de	 traçado,	 as	 obras	 começaram	 a	 decorrer	 no	
verão	do	ano	de	2014	com	as	primeiras	escavações	e	
terraplanagens	a	terem	lugar.	A	construção	da	nova	es-
tação	foi	adjudicada	ao	consórcio	formado	pelas	empre-
sas	Somafel	e	Conduril,	incluindo	as	habituais	obras	de	
construção	civil,	colocação	da	via	férrea	e	instalação	de	

catenária.	A	sinalização	electró-
nica	ficou	a	cargo	da	Siemens,	
a	instalação	do	Sistema	de	Con-
trolo	Automático	 de	Velocidade	
(Convel)	foi	entregue	à	Bombar-
dier	Transportation	Portugal	e	a	
Refer	 Telecom	 ficou	 responsá-
vel	pelos	sistemas	de	telecomu-
nicações.

A	 estação	 técnica	 de	 Azi-
nheira	 dos	 Barros	 conta	 com	
uma	 extensão	 aproximada	 de	
1.100	 metros	 ocupando	 practi-
camente	todo	o	espaço	entre	os	
quilómetros	118	e	119.	O	custo	
total	da	obra	alcançou	quase	os	
4	milhões	de	euros	e	entrou	ao	
serviço	em	Dezembro	de	2014.

Quilómetro 118, entrada na estação do lado descendente, Setembro de 2017

Quilómetro 118, durante as obras de construção, Julho de 2014
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Elevador de Santa Luzia em 
Viana do Castelo, Setembro 
de 2017.

Pedro André

sPotting
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O	Museu	Natural	da	Eletricidade,	em	Seia,	acolhe,	até	ao	dia	15	de	março	de	2018,	uma	exposição	temporária	
alusiva	ao	mundo	ferroviário,	intitulada	“Comboios	na	

Beira	Alta”.

A	exposição,	realizada	com	a	colaboração	do	Museu	Nacional	
Ferroviário,	 apresenta	 40	 objetos,	 “que	 contam	 histórias	 de	
uma	 caminhada	 iniciada	 no	 último	 quartel	 de	 1800,	 quando	
o	comboio	ligou	a	Figueira	da	Foz	a	Vilar	Formoso”,	refere	a	
organização.

A	mostra,	que	dá	especial	destaque	à	Linha	da	Beira	Alta,	pode	
ser	 visitada	 de	 terça-feira	 a	 domingo,	 no	 horário	 normal	 de	
funcionamento	do	Museu	Natural	da	Eletricidade.

http://www.pportodosmuseus.pt/2017/04/17/comboios-na-
beira-alta-em-exposicao-em-seia/

A	APAC	 lançou	 um	 serviço	 de	 grande	 valor	 acrescentado	 com	 o	 objetivo	 de	 facilitar	 a	 salvaguarda	 das	 coleções	fotográficas	dos	nossos	associados	e	entusiastas	dos	caminhos	de	ferro.	A	preservação	das	fotografias	em	suporte	
físico	é	um	desafio	pelo	espaço	físico	que	ocupam,	mas	sobretudo	pelo	desgaste	a	que	o	tempo	as	sujeita.	

Investimos	assim	em	equipamento	de	digitalização	de	fotografias,	diapositivos	e	slides,	capaz	de	digitalizar	com	a	máxima	
qualidade	cada	um	destes	suportes	físicos,	com	48	bit	de	cor,	6.400	x	9.600	dpi	e	comporta	os	formatos	standard	de	negativos	e	
diapositivos	e	fotografias	até	20	x	30	cm.

O	objetivo	é	corresponder	a	uma	procura	que	nos	tem	sido	transmitida	pelos	nossos	associados,	observando	ainda	os	pesados	
custos	que	a	digitalização	a	preços	de	mercado	implica.	Queremos	ainda	promover	a	maior	partilha	de	acervos	fotográficos,	dando	
a	possibilidade	de	serem	feitas	doações	de	coleções	à	associação,	o	que	se	manifestará	depois	em	mais	e	melhores	publicações	
promovidas	pela	nossa	associação	e	em	maior	capacidade	para	realizar	eventos	de	diversa	ordem	onde	a	necessidade	de	ter	
imagens	em	carteira	se	manifesta	de	forma	particular.	

“O	 serviço	 de	 digitalização	 é	 operado	 recorrendo	 a	 associados	 da	APAC	 em	 regime	 de	 voluntariado	 que	 asseguram	 o	
processamento	das	imagens.	Para	os	nossos	associados	o	serviço	é	inteiramente	gratuito	caso	autorizem	a	APAC	a	utilizar	as	
imagens	para	as	suas	publicações	e	eventos,	existindo	também	uma	forte	bonificação	para	não	associados	que	nos	ajudem	a	
aumentar	o	nosso	acervo	da	mesma	forma,	podendo	até	aceder	ao	serviço	em	regime	de	gratuitidade	caso	digitalizem	mais	
de	70	fotografias	de	uma	vez.	Nas	restantes	situações	os	preços	praticados	estão	muito	abaixo	da	média	do	mercado	e	com	
resultados	finais	em	linha	com	ele.”

https://www.caminhosdeferro.pt/cendo-centro-de-documentacao/servico-de-digitalizacao/

Serviço de digitalização

http://www.pportodosmuseus.pt/2017/04/17/comboios
https://www.caminhosdeferro.pt/cendo-centro-de-documentacao/servico
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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 & Son e as 5 carruagens históricas, per-
correm a distância que vai da Régua ao Tua, numa viagem única ao pas-
sado, marcada pela beleza da paisagem classificada pela UNESCO como 
Património Mundial. 

Programa em 2017

Programa	de	um	dia,	com	partida	da	Régua	pelas	15h22	e	regresso	pelas	18h32	com	paragem	no	Pinhão,	se-
guindo	até	ao	Tua	e	regresso.	Animação	a	bordo	com	grupo	de	música	e	cantares	tradicionais	da	região	e	um	
brinde	com	um	Porto	Ferreira.	Poderá	também	saborear	os	rebuçados	da	Régua,	tradição	a	cumprir	por	quem	
visita	esta	região.	

O C O m b O i O  H i s t ó r i C O  C i r C u l a  e n t r e  j u n H O  e  O u t u b r O

u Sábados,	entre	3	de	junho	e	28	de	outubro	de	2017;
u Domingos,	entre	4	de	junho	e	29	de	outubro	de	2017;
u Quartas-feiras,	entre	2	e	30	de	agosto	de	2017;
u	 Terça-feira,	dia	15	de	agosto	(feriado).

l	 Ida:	Régua	15h22	–	Tua	16h33
l	 Volta:	Tua	17h15	–	Régua	18h32

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

©  Pedro André

©  Pedro André

Comboio HiStóriCo do douro
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https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio
https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio
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tRAinsPotteR imPRessA

Compra	através	da	loja	online	da	APAC	-	https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

Opções	de	pagamento:	multibanco	e	transferência	bancária.

Opções	de	entrega:	 recolha	nas	sedes	da	APAC	em	Lisboa	e	no	Porto	ou	via	serviço	de	entrega	em	
morada	a	eleger.

Condições	especiais	de	aquisição	durante	o	período	de	pré-venda	-	garantia	de	disponibilidade	e	preço	
promocional.
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https://www.caminhosdeferro.pt/loja
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O	projecto	de	restauro	da	Nohab	0111	em	
destaque	na	próxima	edição


