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TrainSpoTTEr iX, dEzEmbro dE 2018 

aS locomoTiVaS 1800 
Após	um	interregno	mais	 longo	que	o	habitual,	

voltamos	aos	números	especiais	da	Trainspot-
ter	com	uma	edição	verdadeiramente	especial.	

Com	a	 proposta	 e	 a	 contribuição	maioritária	 de	David	
Clough,	um	dos	maiores	fãs	das	inglesas	Class	50	e	das	
nossas	1800,	trazemos	uma	edição	consagrada	às	incrí-
veis	locomotivas	English	Electric	de	2.700	cavalos,	que	
celebram	este	ano	o	seu	50º	aniversário.	

As	poderosas	locomotivas	diesel	de	fabrico	inglês,	as	
únicas	alguma	vez	aptas	a	140	km/h	no	nosso	país,	de-
sempenharam	um	importante	papel	no	corredor	interna-

cional	da	Beira	Alta,	mas	foi	no	sul	do	país	que	acaba-
ram	por	escrever	as	suas	melhores	páginas	de	história,	
onde	acumularam	prestações	de	exceção	e	uma	vitali-
dade	 que	 lhes	 valeu	 um	estatuto	 lendário	 nos	 nossos	
caminhos	de	ferro.

Com	 uma	 longevidade	 que	 superou	 claramente	 as	
suas	 irmãs	 inglesas	(as	Class	50),	de	que	descendem	
quase	directamente,	as	1800	acabaram	por	cessar	ser-
viço	no	início	do	novo	milénio.	Do	lote	de	dez	locomoti-
vas,	sobreviveu	a	locomotiva	1805,	actualmente	perten-
ça	do	Museu	Nacional	Ferroviário	e	que	aguarda	revisão	

para	voltar	aos	carris.

Este	número	conta	com	numerosas	
colaborações,	que	emprestam	a	esta	
Trainspotter	um	valor	distinto,	tão	dis-
tinto	 como	 a	 carreira	 destas	 fabulo-
sas	locomotivas	merece.

Este	número	abarca	toda	a	carreira	
das	locomotivas,	desde	a	especifica-
ção	 técnica	 e	 objectivos	 da	 compra	
até	 à	 retirada	 de	 serviço,	 destacan-
do-se	 as	 características	 técnicas	 e	
funcionamento	 das	 locomotivas,	 a	
“carreira”	muito	particular	que	tiveram	
ao	 serviço	 de	 comboios	 especiais	
do	grupo	PTG	e	ainda	um	artigo	do	
Museu	Nacional	 Ferroviário	 sobre	 a	
1805.

Como	sempre,	a	venda	é	assegu-
rada	pela	APAC	–	Associação	Portu-
guesa	dos	Amigos	dos	Caminhos	de	
Ferro,	sendo	os	seus	 lucros	orienta-
dos	para	os	projetos	de	preservação	
e	desde	logo,	atualmente,	o	restauro	
da	automotora	Nohab	0111	do	Museu	
Nacional	Ferroviário.	A	pré-venda	ini-
ciou-se	entretanto	e	oferece	o	habitu-
al	preço	promocional	de	9,90€	e	ga-
rantia	de	disponibilidade,	estando	em	
curso	até	30	de	Novembro	de	2018.

A	revista	pode	ser	comprada	na	loja	
online	da	APAC:	

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

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

aS 100 EdiçõES da ponTa ocidEnTal da fErroVia EuropEia

A	Trainspotter	 soma	 o	 seu	 100º	 número,	
contando	 apenas	 os	 números	 mensais	
regulares	e	disponibilizados	online,	a	origem	

de	tudo	isto.

Da	brincadeira	 que	 começou	em	2010,	 temos	hoje	
online	mais	de	5.000	páginas	de	 informação,	 imagens	
e	documentos	sobre	os	caminhos	de	ferro,	em	especial	
sobre	 os	 do	 nosso	 país.	 Daria	 um	 livro	 com	mais	 de	
30	 centímetros	 de	 largura,	 se	 fosse	 impresso	 com	 os	
standards	das	nossas	monografias	impressas.

Muitas	 histórias	 nos	 são	 contadas	 ao	 longo	 de	
100	edições	e	quase	nove	anos	de	trabalho,	para	que	
contribui	 uma	 equipa	 ainda	 e	 sempre	 sólida	 a	 que	 se	
juntam	 várias	 dezenas	 de	 contributos	 pontuais	 de	
tantos	outros	interessados	na	temática.	O	voluntarismo	
não	 apaga	 um	 certo	 profissionalismo	 que	 se	 verte	
cada	 vez	mais	 nas	 páginas	 da	Trainspotter,	 onde	 vão	
despontando	 verdadeiros	 talentos	 da	 engenharia	
ferroviária	ou	da	história	 ferroviária,	capazes	de	 reunir	
e	 produzir	 informação	 sistematizada	 e	 compreensível	
sobre	o	sistema	ferroviário.

O	 arquivo	 destas	 100	 edições,	 gratuitamente	
disponibilizado	 na	 nossa	 página,	 é	 o	 mais	 completo	
compêndio	de	acontecimentos,	evoluções	e	regressões	
do	 modo	 ferroviário	 em	 Portugal	 nestes	 nove	 anos	 –	
vimos	 como	 se	 transformou	 a	 paisagem,	 a	 evolução	
dos	 serviços	 de	 passageiros	 e	 mercadorias,	 as	
movimentações	na	frota	ativa	em	Portugal,	os	projetos	
dentro	e	fora,	entre	muitas	outras	coisas.	Não	faltaram	
páginas	para	assinalar	as	inesperadas	saídas	das	1550	
e	das	2600,	nem	para	o	precoce	enterro	das	1960.	E	
tudo	isso	é	história,	todas	essas	hesitações,	os	avanços	
e	 recuos,	 num	 país	 tão	 pouco	 ligado	 à	 ferrovia	 mas	
cuja	história	continua	a	ser	tão	cruamente	contada	pela	
evolução	do	sistema	ferroviário.

Nestas	 100	edições	 se	 fundam	 também	as	nossas	
monografias	impressas,	cujo	interesse	dentro	e	fora	de	

portas	não	para	e	que	vão	permitindo	também	iniciativas	
inéditas	 no	 voluntariado	 nacional.	 Muitas,	 impossíveis	
de	ver	a	luz	sem	uma	rede	de	contactos	desinteressados	
que	 se	 foram	 estabelecendo	 ao	 longo	 dos	 anos,	 de	
pessoas	com	igual	vontade	de	comunicar	e	divulgar	os	
caminhos	de	ferro	que,	mesmo	sem	o	compromisso	da	
regularidade	ou	de	ajudar	por	exemplo	na	maquetagem	
da	revista,	não	deixam	de	disponibilizar-nos	–	e	a	todos	
os	leitores	–	importantes	acervos	de	conhecimento.

Como	desde	a	primeira	edição,	a	melhor	promessa	
que	 fazemos	 é	 não	 prometer	 a	 sua	 continuidade.	 O	
interesse	 e	 a	 motivação	 pelos	 temas	 são	 o	 melhor	
combustível	 para	 continuar	 a	 carburar	 daqui	 para	 a	
frente.	A	mim,	em	particular,	estes	100	números	fizeram-
me	crescer	e	diversificar	muito	as	referências	de	escrita,	
em	 particular	 da	 escrita	 ferroviária.	 E	 ainda	 hoje,	 100	
edições	depois,	fico	espantado	com	o	potencial	formativo	
que	fazer	parte	de	um	projeto	assim	tem.

A	Trainspotter	continuará	a	ser	a	revista	de	sempre.	
Com	as	suas	evoluções	e	flutuações,	mas	sempre	com	
as	páginas	abertas	a	 todos	os	 interessados,	para	nos	
ajudarem	a	gravar	em	bits	e	em	bytes	todo	este	imenso	
mundo	 –	 sejam	 profissionais,	 entusiastas	 ou	 simples	
curiosos,	 a	 integração	 de	 todas	 as	 demonstrações	
de	 interesse	 em	 ajudar	 têm	 sido	 decisivas	 para	 o	
crescimento	do	projeto.

Venham	daí.
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O Estudo de Impacte Ambiental para a nova 
linha G do Metro do Porto foi publicado nos 
primeiros dias de Novembro, pouco depois 

do estudo realizado para o prolongamento da linha 
D a Vila d’Este, do qual demos conta na edição ante-
rior. A nova linha G, também designada linha Rosa, 
será uma nova linha de operação independente da 
restante rede com duas novas estações intermédias 
situadas na zona histórica da cidade do Porto.

A	 nova	 linha	 desenvolver-se-á	 entre	 as	 actuais	 es-
tações	 de	 Liberdade/São	 Bento	 e	 Boavista/Casa	 da	
Música.	De	todas	as	novas	ligações	em	estudo	para	a	
expansão	do	Metro	do	Porto,	esta	é	a	que	se	destaca	
em	termos	de	procura	gerada	na	rede,	apresentando	a	
melhor	relação	entre	a	distância	a	construir	e	o	acrésci-
mo	de	passageiros,	prevendo-se	que	some	um	total	de	
27.775	validações	por	dia	na	rede	do	Metro,	correspon-
dentes	a	mais	de	10	milhões	por	ano.

Tendo	em	conta	uma	extensa	lista	de	condicionantes	
físicas,	 associadas	em	grande	medida	às	 infraestrutu-
ras	e	património	existente	na	cidade	do	Porto,	e	opera-
cionais,	 definidas	 pelos	 critérios	 gerais	 de	 projecto	 do	
Metro	 do	 Porto,	 foram	 inicialmente	 estudados	 quatro	
traçados	para	a	nova	linha,	numerados	de	0	a	3,	diver-
gindo	essencialmente	na	zona	entre	a	Praça	da	Galiza	e	

a	Praça	da	Liberdade.

O	traçado	0	foi	o	traçado	base	de	trabalho,	idealizado	
no	programa	preliminar	do	projecto.	De	seguida	 foram	
obtidos	dois	novos	traçados	variantes	ao	0,	a	alternativa	
1	que	resultou	de	uma	simples	optimização	do	traçado	0,	
e	a	alternativa	2,	variante	à	alternativa	1	com	um	traçado	
menos	sinuoso	e	mais	afastado	dos	Clérigos.	Foi	ainda	
estudada	a	alternativa	3,	variante	a	todos	os	anteriores,	
com	um	traçado	mais	rectilíneo	e	desenvolvendo-se	ao	
longo	de	um	eixo	com	menos	edifícios.

As	alternativas	0	e	3	foram	abandonadas,	no	primeiro	
desses	casos	porque	não	cumpria	os	critérios	do	pro-
jecto	de	traçado	do	Metro	do	Porto	e,	no	segundo	caso,	
porque	apesar	do	traçado	ser	mais	favorável	e	com	me-
nores	 custos	 de	 manutenção,	 teria	 um	 impacte	 muito	
significativo	durante	a	fase	de	construção	sobre	o	hospi-
tal	de	Santo	António	ao	cruzar	todo	o	edifício.

A	futura	linha	G	terá	assim	cerca	de	três	quilómetros	
de	extensão	independentemente	da	alternativa	escolhi-
da,	visto	que	a	diferença	é	inferior	a	um	metro.	O	traçado	
entre	as	duas	opções	em	análise	é	coincidente	até	ao	
PK	0,320,	a	contar	a	partir	da	estação	da	Liberdade,	e	
encontram-se	novamente	desde	o	PK	1,640	até	ao	final	
da	linha.

Ganho diário estimado absoluto e relativo de passageiros para as linhas alternativas de expansão do Metro do Porto. Adaptado de 
Estudo de Impacte Ambiental Metro do Porto: Linha Circular - Troço Liberdade/S. Bento - Boavista/Casa da Música - Relatório Síntese.

concluído o ESTudo 
ambiEnTal para a noVa linha 

G do mETro do porTo
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Serão	 construídas	 apenas	 duas	 estações	 em	 novas	
localizações	–	Hospital	de	Santo	António	e	Galiza.	No	
entanto,	também	as	estações	de	Casa	da	Música	e	São	
Bento	serão	novas	e	independentes	da	rede	actualmen-

te	existente.	A	estação	de	São	Bento	ficará	localizada	no	
extremo	sul	da	Praça	da	Liberdade,	no	cruzamento	com	
a	linha	D,	cruzando-a	a	uma	cota	superior,	a	uma	profun-
didade	próxima	de	12	metros.	A	estação	do	Hospital	fica-

Traçados alternativos estudados no programa preliminar para a nova linha G. Adaptado de Estudo de Impacte Ambiental Metro do 
Porto: Linha Circular - Troço Liberdade/S. Bento - Boavista/Casa da Música - Relatório Síntese.
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rá	situada	no	Jardim	Carrilho	Videira,	a	uma	profundida-
de	entre	os	23	e	os	28	metros	consoante	a	alternativa	de	
traçado	adoptada.	A	uma	profundidade	na	casa	dos	12	
metros	situar-se-á	também	a	estação	de	Galiza,	implan-
tada	no	Jardim	de	Sophia.	Por	fim,	a	estação	de	Casa	
da	Música	será	construída	entre	a	estação	existente	e	a	
Praça	Mouzinho	de	Albuquerque,	a	21	metros	de	profun-
didade.	As	plataformas	terão	70	metros,	à	semelhança	
do	que	acontece	na	restante	rede	do	Metro	do	Porto.

A	única	 ligação	da	 linha	G	à	 rede	existente	será	as-
segurada	a	partir	de	um	 ramal	 técnico	 (designado	por	
ramal	1)	na	zona	da	Casa	da	Música,	com	495	metros	
de	extensão	e	em	via	única,	que	partirá	da	linha	C	e	liga-
rá	à	extremidade	da	futura	estação	da	Casa	da	Música.	
Não	será	construído	para	já,	mas	foi	também	estudado	
um	novo	ramal	designado	ramal	2,	com	330	metros	de	
extensão,	que	partirá	do	referido	ramal	1	e	que	servirá	
de	ligação	à	futura	linha	de	Gaia,	a	construir	entre	Casa	
da	Música	e	Devesas.

A	 compatibilidade	 da	 nova	 linha	 com	 as	 expansões	
planeadas	para	o	Metro	do	Porto	no	futuro	foi	aliás	um	

requisito	global	de	todo	o	projecto.	Dessa	forma,	a	esta-
ção	a	construir	na	Casa	da	Música	estará	não	só	prepa-
rada	para	o	futuro	prolongamento	da	linha	G	para	norte,	
como	estará	igualmente	preparada	para	acolher	a	linha	
de	Gaia,	 que	 funcionará	 num	 cais	 distinto,	 a	 construir	
posteriormente,	mas	com	acessos	partilhados.	Também	
não	será	construída	para	 já,	mas	 foi	estudada	e	com-
provada	a	viabilidade	técnica	de	uma	ligação	técnica	à	
futura	linha	de	Campo	Alegre,	através	de	um	ramal	que	
partirá	da	linha	G,	sob	a	Rua	de	Júlio	Diniz.

A	linha	G	será	integralmente	subterrânea	e	em	via	du-
pla	assente	em	placa	betonada.	A	construção	será	de	
forma	geral	pelo	método	mineiro	NATM	(New	Austrian	
Tunneling	Method),	 sendo	apenas	excepções	as	esta-
ções	de	São	Bento,	Galiza	e	Casa	da	Música,	a	construir	
a	céu	aberto.

As	velocidades	de	projecto	situam-se	entre	os	55	e	os	
75	km/h,	considerando-se	no	entanto	que	as	velocida-
des	de	operação	se	situarão	entre	os	40	e	os	60	km/h	
devido	 ao	 curto	 distanciamento	 das	 estações.	A	 infra-
estrutura	 operará	 um	máximo	 de	 12	 comboios	 duplos	

Os dois traçados alternativos em avaliação ambiental, incluindo os ramais técnicos. Adaptado de Estudo de Impacte Ambiental Metro 
do Porto: Linha Circular - Troço Liberdade/S. Bento - Boavista/Casa da Música - Relatório Síntese.
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por	 hora	e	 sentido	nesta	 fase	 inicial,	 estando	 contudo	
preparada	para	que	no	futuro	possa	operar	até	24	com-
boios	duplos/hora	sentido,	correspondentes	a	 frequên-
cias	com	intervalos	de	2	minutos	e	meio.	A	viagem	entre	
as	estações	terminais	de	Casa	da	Música	e	São	Bento	
será	cumprida	em	cerca	de	seis	minutos,	considerando	
tempos	de	paragem	nas	duas	estações	intermédias	de	
30	segundos.

É	 intenção	 que	 a	 nova	 linha	G	 entre	 em	 serviço	 no	
ano	de	2022,	depois	de	um	investimento	na	infraestru-
tura	avaliado	em	cerca	de	110	milhões	de	euros	que	se	
prevêem	ser	aplicados	ao	 longo	de	30	meses	de	obra	
numa	estimativa	prévia,	dado	que	só	será	possível	afe-
rir	com	maior	certeza	após	a	elaboração	do	projecto	de	
execução,	ainda	a	decorrer.

Para	já,	a	avaliação	ambiental	concluiu	que	a	diferen-
ça	 ambiental	 entre	 os	 dois	
traçados	 alternativos	 é	 té-
nue,	 com	 vantagem	 margi-
nal	para	a	alternativa	1,	que	
se	 revela	 também	 a	 opção	
mais	 vantajosa	 em	 termos	
de	 custos	 de	 exploração	 e	
manutenção	 no	 futuro.	 A	
adopção	 da	 alternativa	 2	
exigiria	um	maior	volume	de	
obra	 e	 escavação	 associa-
das	em	particular	à	estação	
do	 Hospital	 de	 Santo	 An-
tónio,	 situada	 a	 maior	 pro-
fundidade,	 o	 que	 além	 de	
induzir	 maiores	 custos	 de	
exploração,	também	é	por	si	
só	uma	desvantagem	para	a	
conveniência	da	sua	utiliza-
ção	por	parte	dos	utentes.

Esquema técnico de operação. Adaptado de Estudo de Impacte Ambiental Metro do Porto: Linha Circular - Troço Liberdade/S. Bento - 
Boavista/Casa da Música - Relatório Síntese.

Altimetria e métodos de construção a utilizar. Adaptado de Estudo de Impacte Ambiental Metro do Porto: Linha Circular - Troço 
Liberdade/S. Bento - Boavista/Casa da Música - Relatório Síntese.

Simulação de marcha. Adaptado de Estudo de Impacte Ambiental Metro do Porto: Linha Circular - 
Troço Liberdade/S. Bento - Boavista/Casa da Música - Aditamento 1.
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Entrou em consulta pública no dia 22 de 
Novembro o Relatório de Conformidade 
Ambiental com o Projecto de Execução 

(RECAPE) da modernização da Linha do Oeste en-
tre Meleças e Caldas da Raínha. Após a avaliação 
ambiental realizada anteriormente na fase de estudo 
prévio, ao qual foi concedida autorização favorável 
condicionada no dia 29 de Maio de 2018 para que pu-
desse avançar, esta fase mais avançada do projecto 
pretende avaliar de forma mais concreta as opções 
que serão tomadas para a aplicação do projecto no 
terreno e responder às dúvidas ou sugestões colo-
cadas por qualquer entidade na avaliação anterior.

De	 forma	 global,	 abordámos	 este	 projecto	 para	 a	
modernização	 da	 Linha	 do	Oeste	 entre	 os	PK	 20,320	
e	 107,740	 na	 edição	 nº	 91	 da	 Trainspotter,	 publicada	
em	Março	de	2018,	que	poderá	ser	lido	para	esclarecer	
mais	profundamente	qualquer	pormenor.	Desta	segunda	
avaliação,	existem	apenas	a	destacar	alguns	pontos	que	
resultaram	do	amadurecimento	do	projecto.

O	principal	destaque	será	mesmo	a	desactivação	total	
do	apeadeiro	do	Telhal.	Após	uma	análise	técnica	mais	
aprofundada	ao	 local,	verificou-se	que	o	grande	aterro	
existente	e	a	inscrição	da	linha	em	curva	e	contracurva	
impossibilitam	a	inserção	do	apeadeiro	de	acordo	com	
os	critérios	estabelecidos	para	o	projecto,	impedindo	in-
clusivamente	o	prolongamento	das	plataformas	de	pas-
sageiros	nesta	zona	que	no	futuro	será	atravessada	por	
via	dupla.

Surgiram	 diversas	 alterações	 no	 âmbito	 das	 pas-
sagens	 de	 nível.	 Destaca-se	 a	 não	 construção	 da	PS	
na	 zona	de	Runa,	 ao	PK	58,942,	 como	estava	 inicial-
mente	previsto,	mantendo-se	assim	a	PN	existente	ao	
PK	59,939.	Também	não	será	concretizada	a	PI	ao	PK	
79,390,	na	zona	do	Cadaval,	mantendo-se	a	PN	do	PK	
79,680	em	funcionamento.	No	global,	serão	mantidas	21	
passagens	de	nível	rodoviárias	e	suprimidas	outras	tan-
tas,	e	serão	mantidas	quatro	PN	pedonais	e	suprimidas	
também	em	igual	número.

Entre	outras	alterações	de	menor	relevância	adopta-
das	relativamente	ao	projecto	inicial,	na	anterior	fase	de	
avaliação	 ambiental	 foram	 solicitadas	 diversas	 altera-
ções	que	não	foram	atendidas.	Desde	logo,	foi	proposta	
a	alteração	da	 localização	subestação	de	alimentação	
eléctrica	de	Runa,	prevista	ao	PK	58,200,	por	motivos	
ambientais	 relacionados	 com	 o	 impacte	 na	 paisagem,	
mas	os	projectistas	alegaram	que	os	requisitos	técnicos	
relacionados	com	a	sua	operacionalidade	e	a	disponibi-

lidade	de	 terrenos	adequados	na	zona	são	muito	 limi-
tados,	propondo	apenas	medidas	para	minimização	do	
impacte	na	paisagem.

Foi	solicitada	a	construção	de	parques	de	estaciona-
mento	nas	estações,	que	não	se	encontram	incluídos	no	
projecto,	mas	foi	dito	que	a	sua	construção	será	realiza-
da	posteriormente	pela	 Infraestruturas	de	Portugal	em	
colaboração	com	as	autarquias	 respectivamente	servi-
das	pelas	estações	e	apeadeiros.

Por	último,	entre	as	propostas	mais	relevantes	esteve	
a	alteração	da	localização	da	estação	de	Runa	para	um	
local	mais	 próximo	 da	 localidade,	mas	 foi	 também	 re-
cusada	devido	à	sequência	de	curvas	e	contra-curvas	
de	raios	inferiores	a	600	metros	–	considerado	o	limiar	
mínimo	aceitável	para	a	inserção	de	uma	paragem	–	do	
actual	traçado	na	zona	mais	próxima	à	localidade,	a	sul	
da	localização	do	actual	apeadeiro.

Mantêm-se	 as	 intenções	 de	 concretizar	 a	 obra	 num	
período	de	18	meses,	tendo	sido	no	entanto	detalhados	
os	objectivos	das	diversas	fases	de	execução	do	projec-
to,	num	total	de	sete	fases	a	contar	da	fase	0,	designa-
damente:

•	 Fase	0	–	execução	de	12	passagens	desnive-
ladas;

•	 Fase	1	–	execução	de	parte	da	plataforma	da	
via	descendente	do	desvio	activo	1;

•	 Fase	2	–	execução	de	parte	da	plataforma	da	
via	descendente	do	desvio	activo	1;

•	 Fase	3	–	execução	de	nova	plataforma	da	via	
ascendente	do	desvio	activo	1;

•	 Fase	4	–	ripagem	da	via	entre	os	desvios	acti-
vos;	alteração	do	layout	da	estação	do	Sabugo;

•	 Fase	5	–	obras	no	túnel	da	Sapataria	e	do	des-
vio	activo	2;

•	 Fase	6	–	alteração	do	layout	da	estação	da	Mal-
veira.

O	RECAPE	encontra-se	em	avaliação	pública	até	ao	
dia	12	de	Dezembro	de	2018,	estando	a	sua	participa-
ção	aberta	a	qualquer	pessoa	colectiva	ou	singular	que	
assim	o	pretenda	fazer	no	link:

http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=2412

rEcapE para a modErnização do 
oESTE Elimina o apEadEiro do TElhal

http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=2412
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Numa entrevista ao Dinheiro Vivo publicada 
no início de Novembro, o presidente do con-
selho de administração da Medway, Carlos 

Vasconcellos, revelou algumas ideias sobre o plano 
de investimentos que a empresa está a delinear para 
os próximos anos no mercado ibérico, mediante au-
torização do seu accionista, a MSC.

Já	para	o	início	de	2019	está	anunciada	a	intenção	da	
empresa	arrancar	com	a	construção	de	um	novo	termi-
nal	seco	de	contentores	na	zona	do	Lousado,	concelho	
de	 Famalicão,	 num	 investimento	 previsto	 avaliado	 em	
25	milhões	de	euros.	A	nova	infraestrutura	ficará	ligada	
à	rede	ferroviária,	encontrando-se	actualmente	em	fase	
de	estudo	e	 licenciamento.	A	 intenção	é	servir	o	vasto	
tecido	 empresarial	 que	 compõe	 esta	 região	 altamente	
industrializada.

Outra	das	ideias	que	a	empresa	pretende	avançar	já	
em	2019	é	o	regresso	do	comboio	entre	Portugal	e	a	Ale-
manha,	um	serviço	lançado	pela	alemã	DB	que	arrancou	
em	Janeiro	de	2011	e	que	era	operado	pela	CP	Carga	
em	 território	 nacional,	 ficando	 vulgarmente	 conhecido	
por	“comboio	Autoeuropa”,	empresa	esta	que	se	consti-
tuiu	sempre	como	um	dos	principais	clientes	deste	tráfe-
go.	Apesar	de	ter	chegado	a	alcançar	duas	frequências	
em	2012	e	de	ter	inclusivamente	uma	terceira	prevista,	
que	 na	 prática	 nunca	 se	 materializou,	 vicissitudes	 di-
versas	com	a	sua	operação	em	França	culminaram	na	
suspensão	oficial	da	ligação	em	Janeiro	de	2014,	tendo	
ficado	no	ar	o	seu	possível	relançamento.

Agora	será	a	própria	Medway	enquanto	operadora	lo-
gística	e	ferroviária	que	se	propõe	a	relançar	o	serviço,	
estando	a	 realizar	 contactos	 com	clientes	e	parceiros,	
numa	altura	em	que	a	coordenação	de	tráfego	ferroviá-
rio	nos	corredores	internacionais	europeus	se	encontra	
mais	amadurecida	através	dos	mecanismos	de	coopera-
ção	estabelecidos,	neste	caso,	pelo	corredor	de	merca-
dorias	nº	4,	que	agrega	os	gestores	das	infraestruturas	
ferroviárias	de	Portugal,	Espanha,	França	e	Alemanha.

Outra	das	apostas	da	Medway	para	os	próximos	anos,	
será	a	expansão	da	frota	de	material	circulante.	Não	foi	
ainda	relevado	publicamente,	mas	em	cima	da	mesa	en-
contrar-se-á	a	aquisição	de	novas	locomotivas	e	novos	
vagões	com	vista	a	expandir	a	operação	da	empresa.	
No	entanto,	não	está	posta	de	parte	a	possibilidade	de	
adquirir	material	 usado	que	possa	 ter	 interesse,	numa	
altura	em	que	a	Renfe	tem	colocado	para	venda	vastos	
lotes	de	material	circulante	motor	e	rebocado	de	merca-
dorias.

Com	vista	a	assegurar	uma	melhor	e	mais	ágil	manu-
tenção	do	material	circulante,	a	Medway	e	a	EMEF	estão	
a	finalizar	a	criação	de	um	agrupamento	complementar	
de	empresas,	uma	solução	semelhante	à	actualmente	
existente	entre	a	EMEF	e	a	Siemens	que	garante	a	ma-
nutenção	das	locomotivas	4700	e	5600,	e	que	evitará	os	
constrangimentos	impostos	pelo	Estado	sobre	empresa	
de	reparação	de	equipamento	ferroviário,	conferindo-lhe	
autonomia.	Carlos	Vasconcellos	espera	que	o	acordo	fi-
que	fechado	até	ao	final	do	ano.

Para	 a	 expansão	 do	 negócio,	 a	
estratégia	da	Medway,	que	este	ano	
espera	 já	 um	 resultado	 financeiro	
muito	 próximo	 do	 equilíbrio,	 conti-
nuará	 a	 passar	 também	 pela	 con-
tratação	 de	 mais	 pessoal.	 Depois	
de	já	ter	contratado	várias	dezenas	
de	novos	trabalhadores	nos	últimos	
meses	 ligados	 a	 diversas	 áreas,	
para	 o	 próximo	 ano	 ficou	 prometi-
da	 a	 admissão	de	mais.	No	que	a	
Espanha	 diz	 respeito,	 a	 empresa	
está	 mesmo	 a	 criar	 um	 centro	 de	
formação	 da	 sua	 responsabilidade	
que	pretende	que	entre	em	 funcio-
namento	já	no	primeiro	trimestre	de	
2019,	com	vista	à	formação	de	pes-
soal	 para	 as	 mais	 diversas	 valên-
cias	ligadas	à	operação	ferroviária.

mEdway prETEndE conSTruir 
noVo TErminal Em famalicão

O comboio para a Alemanha à passagem na zona de Seiça a 22 de Junho de 2013, 
serviço cujo regresso está agora prometido pela Medway © Ricardo Quinas
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Encontra-se disponível para consulta o pro-
jecto de Directório da Rede de 2020. Nos úl-
timos anos, o documento que regula o aces-

so à rede ferroviária tem vindo progressivamente a 
somar novos mapas e informações que sintetizam 
as características da rede ferroviária nacional sobre-
tudo relevantes para o transporte de mercadorias e 
o novo documento não é excepção.

Pela	primeira	vez,	a	Infraestruturas	de	Portugal	apre-

senta	em	dois	novos	anexos	as	rampas	características	
mais	severas	existentes	em	toda	a	rede	ferroviária	na-
cional	e	entre	as	estações	mais	relevantes	para	os	tráfe-
gos	de	mercadorias.	As	rampas	características	têm	em	
conta	não	apenas	o	desnível	fisicamente	existente	mas	
também	o	efeito	da	resistência	nos	engates	provocado	
pelas	curvas.

Pelo	menos	para	já	estes	valores	apenas	permitem	re-
alizar	uma	avaliação	global	da	infraestrutura	–	onde	fica	
bem	visível	a	impreparação	da	rede	ferroviária	nacional	
para	o	tráfego	de	mercadorias	–,	já	que	os	valores	das	
cargas	 rebocáveis	 pelo	material	 de	 tracção	 continuam	
a	ser	atribuídos	 troço	a	 troço	através	da	 IET	51	e	não	
associados	 a	 uma	 determinada	 rampa	 característica,	
como	acontece	em	Espanha.

Relativamente	 às	 intervenções	 previstas,	 o	 novo	Di-
retório	vem	marcar	um	claro	retrocesso	nas	intenções.	
Depois	de	vários	directórios	a	indicar	metas	de	conclu-
são	 perfeitamente	 fora	 do	 alcance,	 para	 2020	 surgem	
já	na	corda	bamba	várias	intervenções	na	rede	no	âm-
bito	do	Ferrovia	2020,	subordinando-se	a	sua	eventual	
concretização	à	“capacidade	de	captura	de	 fundos	co-
munitários”.	Tal	aconteceu	numa	enorme	variedade	de	
intervenções	previstas,	desde	a	Linha	de	Leixões	até	às	
obras	na	zona	de	Praias-Sado,	passando	pelo	que	es-
tava	previsto	no	Ramal	de	Alfarelos,	 Linha	de	Vendas	
Novas	e	Linha	do	Alentejo	entre	Poceirão	e	Bombel.

As	 intervenções	 que	 se	mantêm	de	 pé	 continuam	a	
marcar	passo	nas	datas	de	execução	previstas,	que	não	
deixam	de	ser	no	mínimo	muito	ambiciosas	em	vários	
casos.	 Por	 exemplo,	 a	 modernização	 do	 terminal	 da	
Bobadela	 já	 tem	conclusão	prevista	no	2º	 trimestre	de	
2021,	quando	do	diretório	anterior	se	previa	para	o	2º	tri-
mestre	de	2020,	ao	passo	que	a	conclusão	das	obras	na	
Beira	Baixa	entre	Covilhã	e	Guarda	atrasou	três	trimes-
tres	para	o	4º	trimestre	de	2020.	Muitos	outros	exemplos	
semelhantes	poderiam	ser	referidos.

Na	mesma	altura	em	que	foi	publicado	o	projecto	para	
o	Diretório	da	Rede	de	2020,	surgiu	o	projecto	para	uma	
adenda	ao	Diretório	da	Rede	de	2019,	com	o	objectivo	
de	actualizar	e	simplificar	de	forma	geral	o	capítulo	das	
intervenções	programadas	na	rede	ferroviária,	mas	sem	
qualquer	alteração	digna	de	registo	ao	seu	conteúdo.

dirEcTório da rEdE dE 
2020 Em prEparação

Rampas características mais severas na rede ferroviária nacional, 
em permilagem. Adaptado de Diretório da Rede 2020 - Projecto 

para Consulta.
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O Gabinete de Prevenção e Investigação de 
Acidentes com Aeronaves e de Acidentes 
Ferroviários (GPIAAF) concluiu a investi-

gação ao descarrilamento da locomotiva 1415 que 
tombou na placa giratória da estação da Régua no 
dia 27 de Setembro de 2017, pelas 17h30, enquanto 
realizava manobras. Apesar deste não ser um aci-
dente de investigação obrigatória, o organismo con-
siderou que em circunstâncias distintas o acidente 
poderia ter originado consequências de maior gra-
vidade e que a partir dele seria possível retirar en-
sinamentos que contribuíssem para a melhoria da 
segurança ferroviária.

A	locomotiva	1415	tinha	chegado	à	estação	da	Régua	
com	o	comboio	20816	(Miradouro	Tua	–	São	Bento)	pe-
las	 17h25.	 Inicialmente	 a	CP	 tinha	 comunicado	 à	 sua	
tripulação	que	o	comboio	trocaria	de	locomotiva	nessa	
estação,	 ficando	 a	 1415	 e	 com	a	 1424	 a	 assegurar	 a	
continuidade	do	serviço.	No	entanto,	o	maquinista	rece-
beu	instruções	para	a	1415	simplesmente	incorporar	a	
1424	na	composição,	visto	que	se	encontrava	avariada.

Poucos	 minutos	 após	 a	 imobilização	 do	 comboio	
20816	na	 linha	2	da	estação	da	Régua,	estação	onde	
o	 serviço	 tinha	uma	paragem	prolongada,	a	1415	deu	
início	às	manobras	arrancando	isolada	para	a	frente	ao	
longo	da	linha	2	até	ao	AMV	1	da	estação.	Aí,	o	operador	
de	manobras	realizou	o	itinerário	para	que	a	locomotiva	
seguisse	de	recuo	pela	linha	X,	linha	onde	se	encontra	
instalada	uma	placa	giratória	activa	com	esse	mesmo	iti-
nerário	habitualmente	realizado	por	defeito.	O	operador	
de	manobras	verificou	visualmente	que	o	sinal	da	placa	
se	 encontrava	 aberto	 e	 deu	 instruções	 ao	maquinista	
para	continuar	a	manobra	e	que	na	extremidade	oposta	
da	 linha	 se	 encontraria	 outro	 agente	 para	 continuar	 a	
realizar	os	itinerários	necessários.

O	maquinista	 retomou	 a	marcha	 em	 posição	 de	 re-
cuo	a	cerca	de	10	km/h	e	verificou	também	que	o	sinal	
associado	à	placa	giratória	se	encontrava	aberto	e	que	
os	 carris	 do	 lado	 direito	 no	 sentido	 da	marcha	 se	 en-
contravam	alinhados.	No	entanto,	enquanto	realizava	a	
manobra,	apercebe-se	de	um	som	anormal	e	activa	de	
imediato	o	freio.	Nessa	altura,	a	locomotiva	tombou	para	

placa GiraTória fora da poSição habiTual 
procoVou dEScarrilamEnTo da 1415 na 

ESTação da réGua

A 1415 descarrilada e tombada sobre o fosso da placa giratória da estação da Régua na tarde do dia 27 de Setembro de 
2017. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - Descarrilamento de locomotiva em manobras na placa 

giratória da estação da Régua, em 27-09-2017. Fotografia da CP.
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o	lado	esquerdo	no	sentido	da	marcha,	para	dentro	do	
fosso	da	placa	giratória.	O	maquinista	agarrou-se	ao	vo-
lante	de	força	e	ao	manípulo	de	freio	e	acabaria	por	sair	
ileso	pelo	espaço	existente	entre	a	janela	e	o	chão.

Na	 sequência	 do	 acidente,	 de	 imediato	 os	 agentes	
presentes	no	local	verificaram	que	a	placa	giratória	não	
se	 encontrava	 correctamente	 alinhada	 para	 o	 trajecto	
pela	linha	X,	apesar	de	se	encontrar	encravada	e	com	
sinal	aberto	para	a	sua	passagem.	Apesar	de	já	não	ter	
na	actualidade	qualquer	utilidade,	a	placa	giratória	man-
tém	ainda	via	algaliada	com	quatro	carris,	dos	quais	os	
dois	externos	dedicados	à	bitola	ibérica	e	dois	internos	
dedicados	à	bitola	métrica.	Na	entrada	da	placa	no	senti-
do	em	que	circulava	a	1415,	o	carril	direito	da	via	encon-
trava-se	alinhado	com	o	carril	direito	de	via	estreita	da	
placa	giratória,	sem	haver	qualquer	carril	que	garantisse	
a	continuidade	do	apoio	do	lado	esquerdo,	o	que	moti-
vou	o	tombamento	da	locomotiva	para	esse	lado.

Na	investigação,	o	GPIAAF	verificou	que	a	placa	gira-
tória	 tem	um	encravamento	e	sinalização	próprios	que	
funcionam	de	forma	independente	da	restante	sinaliza-
ção	da	estação.	A	sua	sinalização	é	constituída	por	um	
sinal	mecânico	de	figura	com	duas	posições	e	um	sinal	
luminoso	com	dois	aspectos,	verde	ou	vermelho,	ambos	
instalados	nas	duas	extremidades.	Os	dois	sinais	estão	
encravados	entre	si.

O	 sinal	 mecânico,	 constituído	 por	 um	 pequeno	 alvo	

circular	vermelho	com	rebordo	branco,	não	se	encontra	
referido	 na	 regulamentação	 ferroviária	 .	No	 entanto,	 o	
seu	funcionamento	não	constituía	um	problema	para	os	
agentes	 no	 local	 que	 estavam	habituados	 a	 lidar	 com	
o	equipamento	e	sabiam	o	seu	significado.	No	caso	da	
placa	se	encontrar	aferrolhada	numa	posição	segura,	o	
sinal	apresenta-se	de	lado	numa	posição	não	aparente	
para	o	maquinista.	Se	o	maquinista	vir	a	figura,	significa	
que	não	deve	realizar	o	seu	atravessamento	pelo	facto	
da	placa	não	se	encontrar	numa	posição	segura.

O	sinal	luminoso	mostra-se	verde	quando	a	placa	se	
encontra	devidamente	encravada	e	aferrolhada.	Contu-
do,	 a	 sinalização	 luminosa	 apenas	 se	 encontra	 activa	
quando	 o	 sistema	 de	 tracção	 da	 placa	 se	 encontra	 li-
gado.	Dado	que	a	mesma	apenas	é	utilizada	de	forma	
esporádica,	em	particular	para	a	inversão	da	locomotiva	
0186,	 habitualmente	 esse	 sistema	 encontrava-se	 des-
ligado	e	a	placa	encontrava-se	posicionada	por	defeito	
com	o	itinerário	realizado	pela	linha	X.

O	aferrolhamento	da	placa	giratória	é	garantido	atra-
vés	de	uma	lingueta	metálica	em	ambas	as	extremida-
des,	que	se	introduz	nos	entalhes	existentes	no	centro	
dos	eixos	de	 via	existentes	ou,	 em	alguns	 casos,	 his-
toricamente	existentes	de	acordo	com	as	vias	que	 lhe	
confluem	ou	 que	 historicamente	 lhe	 confluiam.	Adicio-
nalmente,	essas	vias	não	apresentam	qualquer	protec-
ção	para	o	respectivo	fosso	mesmo	que	a	placa	giratória	

Alinhamento incorrecto dos carris que esteve na origem do acidente. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - 
Descarrilamento de locomotiva em manobras na placa giratória da estação da Régua, em 27-09-2017.
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se	 encontre	 numa	posição	 perfeitamente	 desalinhada,	
algo	que	historicamente	se	justificava	quando	a	sua	ope-
ração	 era	 realizada	 “a	 passo”	 com	a	 presença	 de	 um	
agente	em	permanência.

De	 facto,	 o	GPIAAF	 verificou	 que	 esta	 placa	 girató-
ria	 de	 via	 algaliada	 serviu	 em	 tempos	 para	 acesso	 a	
diversas	linhas	todas	equipadas	de	via	algaliada	ou	ex-
clusivamente	de	via	estreita.	Mas	existia	uma	pequena	
particularidade	 na	 designada	 linha	X:	 do	 lado	 este	 da	
placa,	esta	linha	algaliada	era	constituída	por	quatro	car-
ris,	o	que	garantia	que	as	duas	bitolas	se	encontravam	
alinhadas	em	simultâneo,	enquanto	do	lado	oeste	a	via	
era	algaliada	apenas	com	três	carris,	sendo	necessário	
efectuar	um	ligeiro	desvio	na	placa	consoante	a	bitola	do	
material	circulante.

Os	carris	 internos	que	serviam	para	a	bitola	métrica	
foram	levantados,	do	 lado	este	entre	os	anos	de	2004	
e	2006,	segundo	os	registos	apurados,	e	do	lado	oeste	
entre	os	anos	de	2006	e	2008.	A	placa	giratória	não	só	
manteve	a	via	algaliada	com	quatro	carris,	como	man-
teve	os	entalhes	para	o	aferrolhamento	da	placa	para	a	

via	estreita	para	o	itinerário	para	a	linha	a	oeste,	situado	
muito	próximo	aos	entalhes	para	encravamento	da	placa	
para	a	bitola	ibérica	dessa	mesma	linha	X.

Ao	não	ter	sido	anulada	a	possibilidade	da	placa	girató-
ria	se	encontrar	encravada	e	aferrolhada	nessa	posição,	
o	sinal	mecânico	apresentava-se	aberto,	comunicando	
uma	posição	segura	aos	agentes	no	terreno,	quando	na	
prática	tal	itinerário,	além	de	incorrecto	para	a	concreti-
zação	da	manobra	pretendida	no	dia	27	de	Setembro,	
já	nem	sequer	era	possível	atendendo	à	inexistência	de	
continuidade	da	via	estreita	na	linha	X.

A	oepração	da	placa	ferroviária	realiza-se	com	recurso	
a	duas	chaves	para	o	seu	funcionamento	–	a	chave	do	
sistema	eléctrico	e	a	chave	de	encravamento	mecânico	
–	que	se	encontram	a	cargo	da	Infraestruturas	de	Por-
tugal.	Até	à	data	do	acidente,	a	primeira	dessas	chaves	
encontrava-se	habitualmente	no	gabinete	de	circulação	
da	estação	da	Régua,	enquanto	a	segunda	estava	colo-
cada	fechada	num	abrigo	próximo	da	placa.	A	Infraestru-
turas	de	Portugal	tinha	sempre	conhecimento	de	quando	
é	que	a	infraestrutura	era	utilizada,	quer	em	operação,	

Encravamento incorrecto da placa com consequente abertura do sinal. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - 
Descarrilamento de locomotiva em manobras na placa giratória da estação da Régua, em 27-09-2017. Fotografia da IP.
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quer	em	manutenção.

Cerca	 de	 três	 dias	 antes	 do	 acidente,	 no	 dia	 24	 de	
Setembro,	 foi	 realizada	uma	operação	de	manutenção	
ao	 sistema	eléctrico	 da	 placa,	 da	 responsabilidade	 da	
CP,	empresa	que	o	instalou	há	alguns	anos	para	facilitar	
a	sua	operação.	A	respectiva	manutenção	está	contratu-
alizada	à	EMEF,	que	deslocou	um	técnico	para	resolver	
uma	anomalia	detectada	na	semana	anterior	ao	descar-
rilamento.	Após	 ter	 concluído	 o	 trabalho,	 terá	 deixado	
a	placa	na	posição	habitual	 –	 com	o	 itinerário	 realiza-
do	pela	bitola	ibérica	da	linha	X	–,	deixando	a	chave	do	
sistema	mecânico	no	abrigo	e	entregando	a	respectiva	
chave	do	sistema	eléctrico	no	gabinete	de	circulação.

À	data	não	existia	qualquer	registo	físico	onde	cons-
tassem	os	dados	dos	agentes	 responsáveis	pela	ope-
ração	da	placa	e	em	que	períodos	o	fizeram	e	nenhum	
dos	 agentes	 responsáveis	 pela	 circulação	 na	 estação	
da	Régua	nos	dias	que	antecederam	o	acidente	tiveram	
conhecimento	de	alguma	vez	a	placa	giratória	 ter	sido	
manuseada.

Com	vista	a	perceber	a	preponderância	da	série	de	lo-
comotivas	envolvida	no	acidente,	o	gabinete	de	investi-
gação	estudou	a	visibilidade	dos	tripulantes	destas	loco-
motivas	em	todas	as	situações	operacionais	possíveis.	
Na	situação	em	apreço	–	quando	o	maquinista	conduzia	
a	locomotiva	de	costas	a	partir	da	estante	de	condução	
número	dois,	de	recuo	e	com	a	cabeça	fora	da	cabine,	

situada	no	lado	direito	do	sentido	da	marcha	na	altura	do	
acidente	–	verificou-se	que	o	maquinista	apenas	poderia	
ver	o	alinhamento	do	carril	esquerdo	a	partir	dos	60	me-
tros	de	distância	para	a	frente	da	locomotiva.

Outra	questão	 levantada	com	a	realização	da	mano-
bra,	foi	o	regime	adoptado,	que	o	GPIAAF	verificou	que	
a	aplicação	da	regulamentação	não	era	consensual	nos	
agentes	que	operavam	no	terreno,	nem	sequer	entre	as	
chefias	das	empresas	e	 formadores	 responsáveis	 .	As	
manobras	dividem-se	em	simples	ou	complexas	 tendo	
em	conta	 dois	 aspectos:	 o	 facto	 da	manobra	decorrer	
de	frente	ou	de	recuo	(sendo	que	de	recuo	se	considera	
desde	logo	uma	manobra	complexa)	ou	o	facto	do	ma-
quinista	ver	ou	não	o	itinerário	e	a	sinalização	associada	
(sendo	 que	 se	 torna	 complexa	 quando	 tal	 não	 é	 pos-
sível,	mesmo	que	a	manobra	seja	realizada	de	frente).	
Em	termos	práticos,	uma	manobra	complexa	exige	em	
termos	regulamentares	que	seja	acompanhada	por	um	
segundo	agente	de	apoio.

A	manobra	foi	erradamente	realizada	como	manobra	
simples	 e	 na	 convicção	 por	 parte	 de	 ambos	 os	 agen-
tes	–	operador	de	manobras	e	maquinista	–	de	que	o	
trajecto	se	encontrava	correctamente	realizado,	não	ha-
vendo	razões	para	pensar	no	contrário.	Mas	o	GPIAAF	
considerou	que	nem	a	presença	desse	segundo	agen-
te	poderia	ser	suficiente	para	evitar	o	acidente,	caso	o	
mesmo	seguisse	no	lado	direito	da	locomotiva,	quer	fos-

Esquema de visibilidade das locomotivas 1400 na posição em que a locomotiva 1415 era conduzida quando ocorreu o acidente. 
A zona a vermelho marca a zona de sombra sobre a qual o maquinista não tem visibilidade. Adaptado de Relatório Final de 

Investigação de Segurança - Descarrilamento de locomotiva em manobras na placa giratória da estação da Régua, em 27-09-2017.

Esquema da manobra realizada até ao momento do acidente. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - 
Descarrilamento de locomotiva em manobras na placa giratória da estação da Régua, em 27-09-2017.
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se	dentro	da	cabine	ou	mesmo	no	exterior.	Mesmo	que	
circulasse	do	lado	esquerdo,	nem	sequer	era	garantido	
que	o	acidente	fosse	evitado,	visto	que	era	convicção	de	
que	nada	se	encontraria	de	errado	no	itinerário	e	essa	
situação	poderia	inclusivamente	ter	dado	origem	a	con-
sequências	mais	graves	do	acidente.

Não	foi	possível	apurar	o	responsável	por	ter	coloca-
do	a	placa	giratória	na	posição	insegura	que	esteve	na	
origem	do	acidente	ou	quando	é	que	 tal	aconteceu.	O	
técnico	responsável	pela	manutenção	no	dia	24	de	se-
tembro	 manifestou-se	 plenamente	 convencido	 de	 que	
deixou	a	placa	na	posição	correcta,	com	o	itinerário	re-
alizado	 para	 a	 bitola	 ibérica	 da	 linha	X.	Não	 foi	 posta	
de	parte	a	hipótese	desse	técnico	ter	cometido	um	erro,	
assim	como	não	foi	excluída	a	hipótese	de	alguém	com	
conhecimento	do	equipamento	ter	movimentado	manu-
almente	a	placa,	de	forma	deliberada	ou	não	e	com	mo-
tivos	que	se	desconhecem.	

Os	investigadores	concluíram	ainda	que	
aquando	da	remoção	dos	carris	da	via	mé-
trica,	não	 foram	avaliados	os	 riscos	para	
a	segurança	decorrentes	da	possibilidade	
de	aferrolhamento	da	placa	numa	posição	
insegura	e	cuja	existência	já	não	se	justi-
ficava.	A	simples	eliminação	dessa	possi-
bilidade	teria	sido	suficiente	para	evitar	o	
acidente.

O	 GPIAAF	 emitiu	 três	 recomendações	
de	segurança,	uma	das	quais	dirigida	para	
a	Infraestruturas	de	Portugal	no	sentido	de	
avaliar	o	risco	para	a	segurança	associa-
do	à	utilização	de	equipamentos	mecâni-
cos	existentes	na	infraestrutura	ferroviária,	
e	mais	duas	dirigidas	à	CP,	no	sentido	de	
avaliar	 o	 risco	 associado	 à	 utilização	 de	
equipamentos	da	 infraestrutura	operados	
por	pessoal	a	seu	cargo	e	de	melhorar	a	
formação	 dos	 agentes	 no	 terreno,	 clarifi-
cando	o	regime	de	manobras	aplicado.

O	mesmo	organismo	optou	por	não	emi-
tir	uma	recomendação	para	a	inclusão	da	
sinalização	das	placas	giratórias	na	regu-
lamentação	ferroviária	por	considerar	que	
os	 agentes	 que	 actuam	 no	 terreno	 com-
preendem	a	 informação	por	 elas	 traduzi-
da,	 mas	 nota	 que	 ainda	 assim	 esse	 as-
pecto	deve	merecer	atenção	por	parte	dos	
operadores	e	gestora	da	infraestrutura.

Não	foi	igualmente	emitida	qualquer	re-
comendação	 para	 o	 tamponamento	 dos	
entalhes	dedicados	ao	aferrolhamento	da	
placa	giratória	para	a	via	estreita,	visto	que	
tal	acção	já	fora	tomada	pela	Infraestrutu-
ras	de	Portugal	no	âmbito	de	uma	investi-

gação	realizada	por	essa	empresa	em	conjunto	com	a	
CP.	Dessa	 investigação	 resultou	 também	a	criação	de	
um	registo	para	o	 levantamento	e	entrega	das	chaves	
de	manobra	da	placa	giratória,	que	passaram	a	ficar	am-
bas	guardadas	no	gabinete	de	circulação	da	estação	da	
Régua.

Os	danos	resultantes	do	acidente	ascenderam	a	qua-
se	97	mil	euros,	cerca	de	63	mil	euros	para	reparações	
na	infraestrutura	e	na	locomotiva	1415	–	que	já	se	en-
contra	 novamente	 em	 actividade	 há	 alguns	 meses	 –,	
cerca	de	31,5	mil	euros	para	a	operação	de	carrilamento	
da	locomotiva	e	os	restantes	2.500	euros	representam	
o	custo	dos	atrasos	imputados	à	circulação	ferroviária.

Tamponamento das posições de aferrolhamento da placa giratória 
correspondentes à via estreita, realizado enquanto decorria a investigação 

do GPIAAF. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança - 
Descarrilamento de locomotiva em manobras na placa giratória da estação da 

Régua, em 27-09-2017. Fotografias da IP.
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No extremo oposto da mesma 
estação, começam a ganhar 
forma as futuras linhas da 
estação fronteiriça, enquanto 
a circulação se processa em 
exclusivo pela linha provisória 
que é possível ver à direita.

Na entrada da estação de Elvas, 
do lado de Portalegre, decorrem 

obras de terraplanagem que 
permitirão a extensão das linhas 

desviadas.

aS obraS Em curSo do fErroVia 2020
Numa altura em que o Ferrovia 2020 deveria 

estar em plena execução em praticamen-
te todos os eixos programados, os sinais 

no terreno continuam a ser pouco animadores, com 
obras em geral ainda limitadas a pequenos troços e 
com os maiores empreendimentos por começar.

Nesta altura decorrem em simultâneo os dois con-
cursos destinados à electrificação integral da Linha 
do Minho, entre Nine e Viana do Castelo. O troço até 
Viana do Castelo tinha conclusão prevista para Ju-
lho deste ano, mas após vários meses de atraso não 
se conhece qualquer nova data para tal.

Na Linha da Beira Baixa continuam a ser bem visí-
veis as obras para a Concordância das Beiras, com 
a futura ponte do Liz a ganhar forma e agora também 

já são visíveis muitas intervenções nos taludes ao 
longo do troço entre Covilhã e a Guarda.

No troço entre Caíde e Marco de Canaveses da Li-
nha do Douro, só agora se espera o início das obras 
mais profundas para a renovação integral de via e 
para a conclusão da electrificação, após o encerra-
mento provisório da circulação nesse troço desde o 
dia 26 de Novembro.

Neste contexto, continua a ser no curto troço do 
corredor internacional sul entre Elvas e a fronteira 
que acontecem as obras mais expressivas do pro-
grama Ferrovia 2020, tal como podemos ver em mais 
este lote de fotografias do José Luis Torrez Bláz-
quez, registadas entre os dias 17 e 20 do passado 
mês de Novembro.

Linha do Leste
José Luis Torrez Blázquez
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Ainda com Elvas e a respectiva 
estação como pano de fundo, 
os primeiros metros de linha 

encontram-se já completamente 
renovados com travessas 

monobloco polivalentes, carril 
UIC 60 e balastro novo.

Ainda do mesmo local mas 
agora para o lado de Badajoz 
vemos uma larga curva com 
obras praticamente em contínuo.

Na zona do Caia a linha ainda 
não foi renovada, mas as obras 

desenvolvem-se em torno da 
ponte do Caia e, mais ao fundo, 

é possível ver uma passagem 
superior a ganhar forma



brEVES

Com esta alteração, os comboios 
Intercidades reduzem os tempos de 
viagem, entre 1 e 7 minutos para os 
comboios ascendentes e em 22 minutos 
para os comboios descendentes.
As horas de partida e chegada mantêm-
se com horas cadenciadas na estação 
de Santa Apolónia, com todas as 
actualizações aos horários a decorrerem 
no restante trajecto.
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Porém, encontram-se actualmente fora de 
serviço largas dezenas de carruagens do 
serviço Intercidades e, recorde-se, até há 
pouco tempo eram necessárias UTE para 
o serviço Intercidades para Évora, pelo 
que a aplicabilidade desta mudança é 
dúbia e no mínimo bastante questionável 
no tempo em que ocorre.
Certo será que as novas composições 
trarão um interesse acrescido para 
a fotografia, com o Ricardo Quinas a 
recordar-nos os antigos tempos através 
desta fotografia do Intercidades 541 na 
zona de Mouriscas no feriado de 25 de 
Abril de 2011.

No dia 9 de Novembro entram em vigor 
os novos horários para o próximo ano, 

desta vez com muito poucas alterações, 
depois de já terem acontecido várias 
actualizações durante o ano.

A única grande novidade será mesmo o 
regresso dos comboios Intercidades com 
locomotiva e carruagens à Covilhã, depois 
de terem cedido o serviço na Beira Baixa 
às UTE 2240 em Novembro de 2011.
As três unidades 2240 afectas a este 
seviço, como a 2295 que o Valério Santos 
fotografou na zona de Fatela a realizar o 540 
no dia 8 de Julho de 2018, a que se somam 
a 2296 e a 2297, voltarão teoricamente às 
rotações do serviço Regional.

5600 VolTam à coVilhã



Esta fotografia do Nuno Magalhães do 
dia 3 de Novembro retrata a marcha 

em vazio com duas unidades 592 que 
a CP realizou entre Contumil e Leiria, à 
passagem pela estação da Granja.

camEloS rEforçam o oESTE

Estas unidades reforçaram as rotações 
na Linha do Oeste, cujos horários se 
encontravam reduzidos desde o dia 5 de 
Agosto, tendo sido repostos no dia 4 de 
Novembro.

Ainda assim o reforço não tem sido 
plenamente suficiente para evitar que 
se registassem diversas supressões ao 
longo do mês, sobretudo nos comboios 
com origem ou destino em Leiria.
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A locomotiva 5614 inaugurou a tracção 
eléctrica na Linha do Minho entre Nine 

e Barcelos no passado dia 26 de Novembro, 
num comboio especial realizado para o 
efeito, que o João Morgado nos mostra 
nesta fotografia.
O prazo para a conclusão das obras 
terminava sensivelmente em Julho deste 
ano, no entanto registam-se vários meses 
de atraso.

Tracção ElécTrica chEGou a barcEloS

Certo é que na prática tratou-se apenas 
de uma iniciativa política promovida pelo 
Governo, numa viagem que contou com 
o Primeiro-ministro e com o Ministro do 
Planeamento e das Infraestruturas, já que 
do ponto de vista operacional a catenária 
continuará a ser utilizada apenas até Nine.
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Socorro dE campolidE miGrou para o douro

douro corTado dESdE 26 dE noVEmbro

Consumou-se no dia 26 de Novembro a 
suspensão temporária da circulação 

no troço da Linha do Douro entre Caíde e 
Marco de Canaveses para que se realizem 
as obras de electrificação e beneficiação 
nos três túneis do troço a um custo inferior 
e a um prazo mais curto.

Numa oferta ferroviária mais reduzida, 
no troço isolado entre Marco e Pocinho 
ficam apenas três locomotivas 1400 e as 
seis carruagens Schindler habitualmente 
afectas ao Miradouro, enquanto até Caíde 
os Regionais continuam a ser assegurados 
pelos 592.

O André Lourenço fotografou o Regional 
4201 Regua - Pocinho a partir da Régua 
a cargo da 1413 no dia 26 de Novembro, 
enquanto a 1455 repousava junto ao 
comboio socorro e a 1415 se encontraria 
no extremo oposto do troço em serviço, 
em Marco de Canaveses.

No dia 15 de Novembro, realizou-se esta 
marcha especial entre Campolide e 

Contumil, fotografada pelo João Morgado 
à passagem por São Félix da Marinha, a 
cargo da 5617, para transporte dos dois 
furgões de socorro habitualmente afectos 
a Campolide para o norte do país.

Os dois veículos viajaram entretanto 
de Contumil para a Régua, local onde 
permanecerão prontos para qualquer 
ocorrência enquanto a Linha do Douro 
estiver desligada da rede ferroviária 
nacional devido às obras entre Caíde e 
Marco de Canaveses.



O CPA 4009 a descansar 
numa das linhas de 
Contumil em Fevereiro de 
2008

José Sousa
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Início

E	aqui	está	o	número	100	da	Trainspotter	edição	online.	Um	longo	caminho	que	começou	no	já	
longiquo	ano	de	2010,	um	projecto	completa-

mente	inovador	apresentado	pelo	João	Cunha	e	que	se	
tornou	nos	últimos	anos	como	uma	referência		que	ultra-
passa	já	as	fronteiras	nacionais.

Para	 comemorar	 esta	 já	 longa	 história	 resolvemos	
publicar	 uma	edição	 onde	 se	 possa	dar	 a	 conhecer	 a	
evolução	que	a	revista	foi	 tendo	ao	 longo	dos	tempos.	
Servirá	 também	para	 que	 neste	 número	 especial	 seja	
possível	 ao	 leitor	 tomar	 conhecimento	 da	maioria	 dos	
assuntos	que	foram	publicados	desde	2010	com	as	res-
pectivas	ligações	actualizadas	para	o	site	onde	é	possí-
vel	fazer	o	download	de	todos	os	números.

Foi	no	mês	de	Maio	de	2010	que	o	número	zero	foi	
apresentado	pelo	João,	isto	depois	de	já	ter	feito	algu-
mas	experiências	em	termos	de	formatação.

O	 grande	 objectivo	 na	 altura	 passava	 por	 publicar	
uma	newsletter	mensal,	 completamente	 gratuita,	 onde	
pudesse	ser	resumida	a	actualidade	ferroviária	do	mês	

em	questão.	Na	altura	a	ideia	passava	por	criar	um	sim-
ples	PDF	com	cerca	de	quatro	páginas	onde	o	leitor	pu-
desse	tomar	um	maior	conhecimento	sobre	o	transpor-
te	 ferroviário.	O	número	zero	que	nos	 foi	apresentado	
contava	com	um	layout	gráfico	na	capa	bastante	atrativo	
e	 com	conteúdos	 interessantes	que	despertava	desde	
logo	a	curiosidade	para	este	projecto.	

Muito	provavelmente	em	2010	nenhum	de	nós	acre-
ditaria	que	em	finais	de	2018	estivéssemos	ainda	aqui	
a	reavivar	memórias	desses	tempos.	Pessoalmente	não	
tinha	grande	fé	no	projecto,	se	bem	que	sou	algo	pes-
simista,	e	muito	menos	pensava	na	altura	em	participar	
no	mesmo.

O	número	zero	tinha	como	grande	destaque	uma	pe-
quena	reportagem	sobre	o	spotting	ao	comboio	Iberian	
Link,	contando	ainda	com	as	principais	notícias	da	altura	
num	trabalho	feito	em	exclusivo	pelo	João.

Estranho	ou	não,	a	verdade	é	que	desde	logo	houve	o	
interesse	de	alguns	elementos	em	colaborar	activamen-
te	na	elaboração	da	Trainspotter	(TS)	nas	mais	variadas	
áreas.	

Nº 100RESUMO HISTÓRICO

Um dos vários rascunhos 
que vieram dar lugar à 

Trainspotter digital

TrainSpoTTEr
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Número zero, nunca disponibilizado ao público em geral
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2010

Durante	 o	 ano	 de	 2010	 foi	 possível	 à	 equipa	
publicar	um	total	de	seis	números,	falhando	o	

mês	de	Dezembro,	mas	demonstrando	ainda	assim	
uma	enorme	entreajuda	dentro	a	equipa	que	se	tinha	
aliado	em	torno	deste	projecto.

Esse	ano	ficou	marcado	por	 serem	disponibiliza-
dos	 artigos	 tão	 variados	 como	 sessões	 de	 spotting	
nas	 linhas	do	Leste,	Beira	Alta	ou	Norte,	 ou	outros	
com	 referências	 a	 tráfegos	 ferroviários	 como	 era	 o	
caso	do	Iberian	Link	que	ligava	Madrid	a	Lisboa.

Em	termos	de	infraestruturas	o	ano	de	2010	ficou	
marcado	pela	abertura	da	Variante	da	Trofa	e	da	Va-
riante	de	Alcácer	do	Sal,	dois	momentos	marcantes	
na	história	recente	dos	caminhos	de	ferro	em	Portu-
gal	tendo	em	conta	o	fraco	investimento	que	tem	sido	
feito	nesta	área.

No	material	 circulante	 a	 TS	 acompanhou	 todo	 o	
processo	relacionado	com	as	automotoras	alugadas	
a	Espanha	da	série	592,	desde	a	escolha	da	pintura	
oficial,	passando	pela	chegadas	das	primeiras	unida-
des	 e	 da	 realização	 dos	 primeiros	 testes	 em	 carris	
nacionais.

Em	Novembro	o	 crescimento	da	TS	 levou	a	que	
fosse	 publicado	 pela	 primeira	 vez	 um	 editorial,	 do	
qual	 reproduzimos	 parte:	 “Eis	 a	 sexta	 edição	 da	
Trainspotter,	 num	 formato	 um	 pouco	 diferente,	 de	
uma	newsletter	 que	 tem	evoluído	 de	 	 edição	 	 para		
edição,		tentando		oferecer		aos		seus		leitores		mais		
informação		e		de		forma		cada		vez		mais		apelativa.		
A		comunidade		Portugal		Ferroviário		tem		reflectido		
a		sua		motivação		no		crescente		número		de		temas	
aqui	abordados,	e	estou	certo	de	que	é	um	caminho	
para	continuar	a	ser	trilhado	em	edições	futuras.”

Os	assuntos	iam	variando,	consoante	a	autoria	dos	
mesmos,	e	foi	possível	pela	primeira	vez	fazer	uma	
reportagem	sobre	a	maior	feira	ferroviária	da	Europa,	
a	Innotrans	de	2010,	feira	essa	que	continuou	a	ser	
acompanhada	 regularmente	pela	TS.	 Isto	 tudo	sem	
nunca	esquecer	o	património	e	a	história	com	temas	
como	o	Comboio	Real	ou	o	artigo	que	fazia	o	resumo	
do	material	de	tracção	espanhol	que	tinha	circulado	
em	Portugal.

http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/
trainspotter-no-001-junho-2010/

http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/
trainspotter-no-002-julho-2010/
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http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/
trainspotter-no-003-agosto-de-2010/

http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/
trainspotter-no-005-outubro-de-2010/

http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/
trainspotter-no-004-setembro-de-2010/
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http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/trainspotter-no-006-novembro-de-2010/

2011

Entrávamos	em	2011,	satisfeitos	com	o	que	tínha-
mos	atingido,	mas	com	a	vontade	de	fazer	muito	

mais	e	melhor.	As	ideias	surgiam	a	cada	momento	e	das	
primeiras	quatro	páginas	iniciais	já	se	tinham	atingido	as	
24	páginas	na	edição	de	Janeiro.

Com	as	notícias	a	serem	ainda	parte	fulcral	da	publi-
cação,	o	ano	de	2011	trouxe	uma	melhoria	considerável	
em	termos	de	conteúdos.	Foi	possível	 levar	até	ao	lei-
tor	aventuras	tão	radicais	como	a	rota	dos	túneis	entre	
Barca	d’Alva	e	 La	Fregeneda	 	 na	Linha	do	Douro,	 ou	
apresentar	uma	reportagem	a	bordo	de	um	dos	últimos	
comboios	tracionado	por	uma	locomotiva	da	série	2600,	
entre	Leixões	e	Louriçal.	

Na	parte	do	spotting	foi	publicado	o	guia	de	trainspot-
ting	destinado	à	linha	do	Sul,	ferramenta	tão	necessária	
a	todos	aqueles	que	tinham	interesse	em	fotografar	os	
movimentos	ferroviários	desta	parte	do	país,	para	além	
de	 resumos	de	sessões	de	 fotografias	protagonizados	
por	diversos	autores.

A	chegada	das	automotoras	da	série	0450	ao	Algarve,	
a	saída	de	serviço	das	locomotivas	da	série	2600	após	
retirada	pela	CP	Carga	e	o	fim	da	circulação	da	automo-

toras	das	séries	0600/50	no	norte	do	país	marcaram	a	
TS	em	termos	do	material	circulante.

O	PTG,	responsável	por	viagens	tão	marcantes	nos	
carris	portugueses,	começou	também	a	ter	a	sua	quota	
parte	de	destaque,	inteiramente	merecido,	por	todas	as	
alegrias	que	 têm	nos	últimos	anos	 trazido	até	aos	en-
tusiastas.	O	ano	de	2011	ficou	marcado	por	mais	uma	
série	de	viagens	em	Portugal,	tendo	a	TS	dado	particular	
destaque	para	as	etapas	da	Linha	do	Minho	e	Linha	de	
Sines.

Artigos	como	o	 transporte	de	cimento	entre	Loulé	e	
Vila	Real	de	Santo	António,	 de	 resumos	de	viagens	a	
bordo	das	0600	com	 janelas	de	abrir	 no	sotavento	do	
Algarve,	fazem	já	parte	da	história	que	tão	bem	tem	sido	
retratada	nas	várias	edições	da	TS.

Não	somos	perfeitos,	como	ninguém	é,	e	também	er-
rámos.	Em	Maio	de	2011	o	 tema	da	capa	 foi	o	fim	do	
serviço	 comercial	 das	 locomotivas	 da	 série	 1960	 que	
cada	 vez	 tinham	menos	 serviços	 afectos	 às	mesmas,	
no	entanto	passaram-se	sete	anos	e	hoje	estas	meni-
nas,	ainda	que	em	menor	quantidade,	ainda	vão	rolando	
sobre	os	 carris.	Nem	sempre	as	 “piores”	 previsões	 se	
concretizam.

A	nível	de	infraestruturas	foram	publicados	artigos	tão	
interessantes	 como	 a	 reabertura	 da	 Linha	 do	Alentejo	
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e	de	Évora	após	as	obras	de	modernização,	ou	dado	a	
conhecer	ao	leitor	pormenores	sobre	o	Viaduto	dos	Mou-
ratos	na	Linha	do	Sul	ou	a	ponte	D.	Luiz	na	cidade	do	
Porto.	 Fizemos	 uma	 visita	 ao	 que	 restava	 da	 linha	 do	
Tâmega	entre	Amarante	e	Arco	de	Baúlhe	22	anos	após	
o	encerramento.

A	equipa	que	trabalha	na	Trainspotter	sempre	teve	o	
cuidado	de	ao	longo	dos	anos	de	aliar	o	passado,	o	pre-
sente	e	o	futuro	dos	caminhos	de	ferro	em	Portugal.	Não	
são	raros	os	casos	ao	longo	destes	anos	de	artigos	rela-
cionados	com	a	preservação	da	memória	e	do	patrimó-
nio	ferroviário	que	habitualmente	é	deixado	ao	abandono	
após	o	encerramento	de	linhas	e	de	ramais.	

Em	temos	de	história	acompanhámos	o	transporte	do	
Comboio	Presidencial	e	do	Foguete	para	Contumil,	mui-
to	antes	de	se	imaginar	que	o	primeiro	voltaria	a	circular	
regularmente	 pelos	 carris	 de	 Portugal.	 Foram	 criadas	
novas	rubricas	como	a	“Figura	do	Passado”	dedicada	a	
peças	de	material	circulante	que	fizeram	parte	da	histó-
ria	dos	caminhos	de	ferro	nacionais,	ou	o	espaço	dedi-
cado	ao	modelismo.	

Foi	ainda	em	2011	que	surgiu	um	primeiro	grande	ar-
tigo	“internacional”	com	a	publicação	de	um	texto	e	fo-
tografias	sobre	os	Estados	Unidos	da	América	baseado	
numa	viagem	do	autor	por	terras	do	Tio	Sam,		a	que	se	
seguiram	outros	 como	uma	 fotorreportagem	na	 rampa	
de	Pajares	em	Espanha.

Com	 a	 TS	 em	 pleno	 vapor,	 foi	 ainda	 possível	 lan-
çar	artigos	como	os	30	anos	das	 locomotivas	da	série	
1900/30,	ou	viajar	até	às	praias	da	Costa	da	Caparica	
com	o	Transpraia.	

O	 crescimento	 da	 revista	 era	 então	 incrível,	 muito	
mais	do	que	seria	de	supor,	e	a	TS	começava	a	estar	
“presente”	em	praticamente	todas	situações	como	a	mo-
dernização	da	Beira	Baixa	e	consequente	electrifcação,	
o	 fim	 do	 serviço	Regional	 da	 Linha	 de	 Vendas	Novas	
ou	a	colocação	de	automotoras	da	série	UTE	2240	nos	
serviços	 Intercidades	da	Beira	Baixa	em	Novembro	de	
2011.	Não	deixa	de	ser	curioso	que	passados	sete	anos	
a	CP	anunciou	para	Dezembro	de	2018	o	regresso	ao	
formato	 do	 longo	 curso	 com	 locomotiva	 e	 carruagens,	
momento	que	iremos	também	acompanhar	com	toda	a	
certeza.

http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/trainspotter-no-007-janeiro-de-2011/
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http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/trainspotter-no-008-fevereiro-de-2011/

http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/trainspotter-no-009-marco-de-2011/
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http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/trainspotting-no-010-maio-de-2011/

http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/trainspotting-no-011-junho-de-2011/
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http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/trainspotter-no-013-agosto-de-2011/
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http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/trainspotter-no-014-setembro-de-2011/

http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/27/trainspotter-no-015-outubro-de-2011/
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2012

O	ano	de	2012	trouxe	desde	logo	um	série	de	no-vidades	 em	 termos	 do	 aspecto	 da	 revista	 com	
evidência	 para	 a	 capa	 onde	 foi	 alterado	 o	 lettering	 do	
topo	da	página,	apresentando	assim	a	revista	um	aspec-
to	mais	moderno	e	mais	atractivo.	Também	o	interior	foi	
alvo	de	alterações	onde	se	destacam	a	nova	versão	do	
indíce	e	o	novo	formato	de	paginação,	tendo	sido	criadas	
uma	série	de	rubricas	como	“comboio	correio”	ou	“esta-
ção	terminal”	destinadas	a	conter	os	diversos	artigos	que	
iam	sendo	publicados.	

Começamos	este	novo	ano	por	analisar	as	mudanças	
de	horários	relacionadas	com	o	ano	de	2012	que	ocor-
reram	de	norte	a	sul	do	país	e	lançamos	uma	série	de	
artigos	relacionados	com	o	passado	dos	horários	que	se	
dividiram	por	várias	edições	sobre	o	anos	de	1992	e	de	
2002,		fazendo	um	pouco	a	comparação	com	que	mudou	
nos	últimos	20	anos.

O	mês	de	Fevereiro	ficou	marcado	indubitavelmente	
por	um	momento	triste	para	os	entusiastas	com	uma	re-
portagem	acerca	do	fim	da	vida	comercial	das	locomoti-
vas	da	série	1550,	depois	de	38	anos	em	que	percorre-
ram	grande	parte	do	território	nacional,	e	que	hoje	estão	
prestes	a	ter	uma	nova	vida	assim	o	projecto	da	Takargo	
em	recuperar	algumas	unidades	tenha	sucesso.	Quem	
não	tem	saudades	de	ver	comboios	traccionados	pelas	
MLW	com	o	seu	imponente	“nariz”	com	dezenas	de	va-
gões	a	reboque...?	

Também	a	vida	das	automotoras	da	série	0600/50	se	
aproximava	a	passos	largos	para	o	fim	e	já	eram	apenas	
as	quatro	unidades	que	circulavam	no	Algarve,	daí	 ter	
sido	publicada	uma	edição	 referente	a	estas	unidades	
representativas	 da	 Sorefame,	 que	 sendo	 odiadas	 por	
uns	eram	admiradas	por	outros.	Quase	como	que	des-
pedida	efectiva	destas	unidades	foi	publicada	uma	outra	
viagem	a	bordo	destas	 “latas	de	sardinha”	no	Algarve,	
desta	feita	em	direção	a	Lagos.

Houve	ainda	uma	edição	que	abordou	os	10	anos	do	
fim	 da	 circulação	 das	 locomotivas	 da	 série	 1800,	 isto	
quando	o	restauro	da	1805	era	um	pouco	mais	do	que	
um	sonho.	Não	é	demais	lembrar	a	todos	que	a	próxima	
edição	impressa	da	Trainspotter	de	Dezembro	de	2018	
irá	ser	em	exclusivo	sobre	estas	 locomotivas	que	mar-
caram	essencialmente	a	paisagem	ferroviária	do	sul	do	
país,	e	que	já	se	encontra	à	venda.

As	vias	estreitas	do	Douro	foram	um	dos	temas	abor-
dados	durante	2012	numa	altura	em	que	apenas	resta-
vam	circulações	entre	o	Cachão	e	Carvalhais	na	Linha	
do	Tua.	Com	recurso	a	várias	viagens	feitas	pelo	autor	
dos	artigos	foi	possível	voltar	a	percorrer	os	carris	da	Li-

nha	do	Tua	entre	esta	estação	e	Mirandela,	a	paisagem	
fantástica	da	Linha	do	Tâmega	entre	Livração	e	Amaran-
te	e	ainda	as	curvas	e	contra	curvas	da	Linha	do	Corgo	
entre	a	Régua	e	Vila	Real.	

O	fim	do	Ramal	de	Cáceres	não	passou	despercebi-
do,	tendo	sido	possível	conjugar	o	que	foram	as	últimas	
circulações	com	um	pouco	da	históra	do	mesmo	que	foi	
em	 tempos	a	 ligação	mais	 importante	entre	Portugal	e	
Espanha.	Também	o	fim	do	serviço	comercial	na	Linha	
do	Alentejo	entre	Beja	e	Ourique	 foi	analisado	durante	
o	ano	de	2012	pela	TS,	mostrando	desse	modo	a	 im-
portância	que	a	 revista	 já	 tinha	enquanto	espaço	para	
guardar	parte	da	história.

Mais	uma	vez	voltamos	a	ter	artigos	de	índole	 inter-
nacional	 com	 uma	 viagem	 pela	Argentina	 a	 bordo	 do	
comboio	das	nuvens	que	passa	por	uma	das	montanhas	
mais	conhecidas	da	América	do	Sul,	mas	também	com	
um	resumo	do	Innotrans	de	2012	e	do	Railfest	2012.

As	 sessões	 de	 spotting	 continuavam	 a	 ser	 um	 dos	
pontos	fulcrais	da	TS	e	não	foi	de	estranhar	trazer	até	ao	
público	“corridas”	atrás	dos	comboios	em	2007	na	Bei-
ra	Alta	onde	ainda	pontificavam	as	locomotivas	da	série	
2600	nos	mais	diversos	serviços.	Ou	viajar	até	ao	sul,	à	
zona	do	Lousal	onde	era	possível		conjugar	a	visita	ao	
património	mineiro	enquanto	se	fotografavam	as	várias	
circulações	de	comboios	de	mercadorias	e	de	passagei-
ros	nos	diversos	pontos	de	interesse	nas	redondezas.

A	 infraestrutura	 também	não	 foi	 esquecida	e	 abran-
geu	vários	temas.	Da	visita	ao	Ramal	de	Moura,	passá-
mos	pelo		Viaduto	do	Côa	em	plena	Beira	Alta,	aquela	
que	será	das	 “pontes”	mais	 conhecidas	em	 termos	de	
spotting	para	os	entusiastas,	 e	pela	ponte	do	Tâmega	
na	Linha	do	Douro	onde	contámos	a	história	destas	im-
ponentes	obras	de	arte.	Foram	ainda	 lançados	alguns	
artigos	sobre	os	terminais	de	mercadorias	existentes	na	
rede	nacional	e	no	final	desse	ano	começaram	a	ser	pu-
blicados	uma	série	de	textos	relacionados	com	os	azu-
lejos	que	 tão	 caracteristicos	 são	de	algumas	estações	
portuguesas.
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2013

Em	2013	 o	 ano	 começou	 com	a	 recuperação	 do	
Comboio	Presidencial	 onde	abrangemos	aspec-

tos	tão	importantes	como	o	restauro	e	ressurreição		de	
uma	 composição	 histórica.	 Este	 trabalho	 iniciado	 em	
2013	veio	depois	em	Setembro	de	2016	a	dar	frutos	com	
a	publicação	da	primeira	Trainspotter	impressa	dedicada	
em	exclusivo	ao	Comboio	Presidencial.

Continuámos	a	“defender”	o	património	azulejar	com	
a	publicação	de	mais	artigos	relacionados	com	o	tema	
e	com	os	respectivos	artistas	como	foi	o	caso	de	Jorge	
Colaço	ou	Gilberto	Renda.

Fevereiro	desse	ano	ficou	marcado	pelo	acidente	que	
ocorreu	em	Alfarelos	e	cuja	capa	relacionada	com	esse	
tema	é	ainda	hoje	uma	das	mais	marcantes	de	toda	a	his-
tória	da	TS.	Temos	ao	longo	dos	anos	conseguido	capas	
muito	interessantes,	nessa	que	é	também	uma	imagem	
de	marca	 da	TS.	 Infelizmente	 não	 foi	 só	Portugal	 que	
ficou	marcado	por	um	grave	acidente	ferroviário,tendo	o	
mesmo	acontecido	na	vizinha	Espanha	com	um	comboio	
Alvia	em	Santiago	de	Compostela.		

Esse	 ano	 ficou	 ainda	 marcado	 pelo	 lançamento	 de	
uma	 série	 de	 artigos	 que	 se	 foram	 desenvolvendo	 ao	
longo	 de	 várias	 edições	 relacionados	 com	os	 serviços	
regionais	que	entretanto	tinham	acabado	como	foram	os	
casos	do	Cáceres,	Leste	(que	voltou	a	ser	reactivado),	
Figueira	da	Foz,	Alentejo	ou	Lousã.		

Foi	 possível	 ao	 leitor	 imaginar-se	 a	 bordo	 de	 uma	
locomotiva	da	série	1900	com	um	comboio	de	minério	
entre	Praias	Sado	e	a	mina	de	Neves	Corvo,	num	dos	
serviços	mais	representativos	da	série	e	que	ainda	con-
tinua	 a	 circular	 regularmente.	 Levámos	 o	 leitor	 até	 ao	
“Comboio	 das	Amendoeiras”	 e	 ao	 comboio	 romântico,	
e		“jantámos”	a	bordo	do	último	Sud	Expresso	de	com-
posição	Sorefame	cujas	carruagens	restaurantes	fazem	
hoje	parte	do	espólio	do	Museu	Nacional	Ferroviário	do	
Entroncamento.

Na	parte	da	infraestrutura	foram	analisadas	as	pontes	
e	pontões	existentes	na	Linha	do	Algarve	entre	Vila	Real	
de	 Santo	António	 e	 Lagos,	 destacou-se	 o	 facto	 de	 se	
comemorarem	os	25	anos	sobre	a	existência	de	passa-
gens	de	nível	automatizadas	e	 fez-se	um	balanço	dos	
cinco	anos	de	existência	do	Ramal	da	Siderurgia	Nacio-
nal.	Foram	publicados	artigos	sobre	a	Linha	de	Lame-
go,	e	sobre	a	extensão	do	Ramal	da	Lousã	até	Arganil,	
projectos	que	foram	iniciados	com	obras	no	terreno	mas	
que	nunca	foram	finalizados.	

Em	termos	de	comboios	de	mercadorias	demos	a	co-
nhecer	o	reforço	dos	comboios	de	contentores	de	Sines,	

movimento	hoje	fundamental	para	o	transporte	de	mer-
cadorias	e	que	continua	a	crescer	a	cada	dia	demons-
trando	a	 importância	que	o	porto	de	Sines	e	a	 ferrovia	
têm	 para	 o	 desenvolvimento	 económino	 de	 Portugal,	
numa	altura	em	que	se	dá	expansão	do	terminal	ferrovi-
ário	com	a	construção	de	novas	linhas.	

Na	 temática	 internacional	 demos	a	 conhecer	 os	 ca-
minhos	de	 ferro	marroquinos	em	dois	artigos	distintos,		
um	relacionado	com	as	ONCF	DF	100	“Ocaso	de	uma	
lenda”,	e	um	outro	“ONCF	–	Os	caminhos	de	ferro	mar-
roquinos”.	Na	europa	fomos	conhecer	os	TGV	Low	Cost	
Ouigo	existentes	em	França	e	na	América	do	Sul	fomos	
até	 à	Argentina	 recordar	 as	 automotoras	Nohab	 	 e	 as	
locomotivas	das	séries	1200	e	1400,	entre	outras	peças	
que	para	lá	foram	exportadas.

Quanto	ao	material	circulante	fizemos	referência	aos	
20	anos	de	existência	das	locomotivas	eléctricas	da	sé-
rie	5600	que	se	dividem	entre	comboios	de	mercadorias	
e	de	passageiros,	assinalámos	as	experiências	das	LRV	
9500	 na	 Linha	 do	 Vouga	 e	 recordámos	 a	 história	 das	
locomotivas	ALCo	da	série	1500.
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2014

Começámos	o	ano	de	2014	com	novidades,	com	a	
publicação	de	uma	nova	rubrica	dedicada	a	com-

boios	 de	mercadorias	 e	 de	 passageiros.	 Estes	 artigos	
permitem	 ao	 leitor	 tomar	 conhecimento	 dos	 aspectos	
mais	técnicos	acerca		dos	mesmos,	como	sejam	os	ca-
sos	dos		tempos	de	viagem,	paragens,	pesos	e	velocida-
des	entre	outros.

Demos	a	conhecer	o	que	restava	da	Linha	do	Corgo	
em	 toda	a	sua	extensão	entre	a	Régua	e	a	cidade	de	
Chaves	com	“paragem”	em	todas	as	estações	e	apea-
deiros,	 numa	 reportagem	bastante	 completa	 e	 interes-
sante	que	abrangeu	a	 localização	dos	pontos	e	o	 seu	
enquadramento.

Do	Corgo	 fomos	até	ao	Douro,	mais	concretamente	
até	à	ponte	da	Ferradosa,	onde	fizemos	o	resumo	histó-
rico	da	complexidade	que	foi	a	mudança	da	ponte,	dos	
aspectos	 técnicos	 e	 da	 importância	 da	mesma	 para	 o	
tráfego	de	mercadorias.

Ainda	 em	 termos	 de	 infraestruturas	 o	 ano	 de	 2014	
ficou	marcado	pelo	10º	aniversário	da	modernização	e	
conversão	da	Linha	de	Guimarães	de	bitola	métrica	para	
bitola	 ibérica.	Um	processo	 raro	 em	Portugal	 já	 que	 a	
maioria	das	vias	estreitas	foram	encerradas	e	nunca	mo-
dernizadas.		

Voltamos	a	 inovar	e	a	 lançar	um	novo	espaço	dedi-
cado	exclusivamente	à	 infraestrura,	 “o	último	 tirefond”,	
cujo	objectivo	é	dar	a	conhecer	pontos	da	rede	em	locais	
mais	 recônditos	 ou	 que	 tenham	 tido	 uma	 importância	
assinalável	da	história.	Em	2014	fomos	a	locais	tão	es-
tranhos	como	o	apeadeiro	de	Dalda	perto	de	Sines	ou	o	
apeadeiro	da	Torre	da	Cardeira	perto	de	Serpa.

Fomos	conhecer	mais	um	projecto	 inacabado,	desta	
vez	em	pleno	alentejo,	com	o	Ramal	de	Serpa	que	nun-
ca	chegou	a	receber	carris	embora	se	tenha	construído	
uma	ponte.	

Lançámos	mais	uma	série	de	artigos	de	opinião,	que	
têm	servido	ao	longo	do	tempo	como	chamada	de	aten-
ção	para	problemas	que	há	muito	deviam	estar	resolvi-
dos.	Polémicos	quanto	baste,	o	intuito	é	acima	de	tudo	
lançar	a	discussão	com	a	esperança	que	o	futuro	possa	
ser	mais	risonho	do	que	é	actualmente.

Juntamente	com	os	diversos	espaços	de	opinião	con-
tinuámos	a	dar	a	conhecer	a	realidade	do	material	circu-
lante	que	estava	disponível	ao	passageiros	no	ano	de	
2014	e	que	comparando	com	2018	é	motivo	de	preocu-
pação,	 tal	como	analisámos	o	estado	da	 infraestrutura	
existente	na	altura.

Mais	uma	vez	tivemos	hipótese	de	ir	para	fora	de	Por-

tugal	 e	 trazer	 para	 as	 páginas	 da	TS	 temas	 como	 fo-
ram	o	caso	da	linha	do	Puerto	de	Pajares	em	Espanha,	
ou	dos	 testes	com	comboios	de	mercadorias	de	1.500	
metros	na	Europa.	Em	relação	a	França	foi	possivel	ler	
assuntos	tão	diversificados	como	a	rede	TGV	ou	as	BB	
9300	da	SNCF.

O	material	 circulante	 presente	 em	Portugal	 também	
não	 foi	 esquecido	 e	 fomos	 conhecer	 as	 locomotivas	
da	série	1300,	relembrámos	a	história	das	 locomotivas	
2600	na	imprensa	nacional	e	fizemos	referência	aos	50	
anos	das	locomotivas	da	série	2550.

A	edição	da	final	da	Liga	dos	Campeões	que	se	reali-
zou	no	estádio	da	Luz	entre	as	equipas	rivais	de	Madrid	
levou	 a	 um	movimento	 extraordinário	 de	 composições	
Talgo	 em	Portugal,	motivo	mais	 que	óbvio	 para	 que	a	
TS	acompanhasse	essas	circulações,	tal	como	publica-
mos	uma	excelente	e	muito	composta	reportagem	sobre	
a	viagem	do	Comboio	Presidencial	até	ao	sul	do	país,	
num	momento	único	até	aos	dias	de	hoje.

Não	podemos	deixar	de		realçar	a	perda	de		Graham	
Garnell	durante	este	ano,	de	lembrar	toda	a	sua	contri-
buição	para	que	os	comboios	do	PTG	se	fossem	efec-
tuando	regularmente	em	Portugal.	As	reportagens	sobre	
esses	comboios	serviram	também	como	uma	espécie	de	
tributo	a	tão	ilustre	entusiasta	ferroviário.
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http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/30/trainspotter-no-045-maio-de-2014/
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http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/30/trainspotter-no-048-agosto-de-2014/

http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/30/trainspotter-no-049-setembro-de-2014/
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2015

O	ano	de	2015	 foi	 um	ano	de	enorme	 reconheci-mento	da	Trainspotter	e	da	equipa	que	está	por	
trás	da	produção	da	mesma,	 isto	porque	ficou	 respon-
sável	pela	divulgação	e	promoção	de	um	concurso	foto-
gráfico	organizado	pela	MSC,	empresa	que	comprou	a	
CP	Carga	e	que	deu	depois	lugar	à	Medway.	Este	con-
curso	acabou	por	ser	um	enorme	sucesso	em	termos	de	
participações,	tendo	permitido	aos	vencedores	conhecer	
mais	a	 fundo	a	operação	do	 transporte	de	contentores	
dos	navios	para	os	comboios	e	vice-versa.	Foi	possível	
visitar	o	interior	das	instalações	restritas	do	Terminal	XXI	
em	 Sines	 e	 conviver	 com	 alguns	 dos	 funcionários	 da	
MSC.

As	míticas	locomotivas	2600	estiveram	presentes	em	
duas	 edições,	 sendo	 que	 foi	 editada	 uma	mais	 “espe-
cial”	sobre	as	mesmas,	onde	todos	os	pormenores	foram	
abordados,	desde	a	sua	chegada	a	Portugal,	passando	
pelas	características	técnicas	e	conhecendo	alguns	dos	
mais	míticos	serviços.

A	temática	internacional	tem	cada	vez	mais	relevância	

na	TS	e	2015	não	 fugiu	à	excepção.	Desde	o	 resumo	
da	feira	do	Innotrans	que	se	havia	efectuado	em	finais	
de	 2014,	 publicámos	ainda	 artigos	 sobre	 os	 comboios	
da	Tailândia	 ,sobre	a	 realidade	do	 inverno	na	 linha	de	
Pajares	 em	 Espanha,	 e	 conseguimos	 ainda	 perseguir	
o	comboio	Xove	–	Pravia	também	em	Espanha.	Houve	
ainda	tempo	e	espaço	para	conhecer	o	complexo	trans-
fronteiriço	Irun-Hendaye	e	as	locomotivas		Amtrak	X996,	
as	nez-cassés	existentes	nos	EUA.

A	 tão	pitoresca	Linha	do	Vouga,	que	ainda	 recente-
mente	comemorou	os	110	anos	de	existência	entre	Espi-
nho	e	Oliveira	de	Azemeis	foi	também	algo	de	uma	série	
de	artigos	e	reportagens	tão	variados		como	a	história	da	
linha,	o	material	motor,	ou	uma	viagem	a	bordo	do	Vou-
ginha	sem	nunca	esquecer	o	futuro	da	linha.	

Mas	 fomos	mais	 além	 e	 com	 base	 no	 directório	 da	
rede	 apresentámos	 o	 que	 estava	 previsto	 fazer	 no	Al-
garve	 entre	 os	 anos	 de	 2015	 e	 2019.	 Para	 o	 ano	 cá	
estaremos	 para	 analisar	 o	 que	 foi	 feito	 e	 o	 que	 ficou	
por	fazer.	Este	é	também	um	papel	que	compete	à	TS,	
acompanhar	o	dia	a	dia	da	realidade	ferroviária,	critican-
do	quando	é	necessário	e	dar	os	parabéns	quando	tal	é	
merecido.	Infelizmente	acerca	desta	última	parte	não	se	
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encontraram	ao	longo	de	oito	anos	grandes	motivos	para	
comemorar	fosse	o	que	fosse.

Foi	 também	em	2015	que	a	museologia	começou	a	
ter	um	maior	destaque,	com	o	Museu	Nacional	Ferrovi-
ário	a	dar	os	primeiros	passos	para	a	sua	tão	aguarda-
da	reabertura.	Acompanhámos	a	par	e	passo	todas	as	
novidades	que	iam	surgindo	dando	a	conhecer	ao	leitor	
parte	do	espólio	do	mesmo	nas	mais	variadas	vertentes.	
Mas	o	espólio	do	museu	não	se	limita	ao	Entroncamento	
e	fomos	por	isso	conhecer	mais	em	detalhe	as	secções	
museológicas	de	Macinha	do	Vouga	e	de	Chaves.

Num	ano	em	que	a	TS	comemorou	o	seu	5º	aniversá-
rio	fomos		para	conhecer	um	pouco	mais		acerca	de	to-
dos	aqueles	que	habitualmente	colaboram	na	produção	
da	revista.	

O	 spotting	 não	 ficou	 esquecido.	 Se	 por	 um	 lado	 o	
trainspotting,	actividade	em	que	o	interesse	se	vai	esmo-
recendo,	foi	alvo	de	uma	análise,	por	outro	recordamos		
parte	do	passado	com	o	antigo	comboio	de	cimento	para	
Estremoz	e	a	actualidade	da	altura	com	um	texto	acom-
panhado	de	fotografias	sobre	a	Linha	do	Leste	e	os	seus	
tráfegos.

http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/30/trainspotter-no-053-janeiro-de-2015/
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http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/30/trainspotter-no-054-fevereiro-de-2015/

http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/30/trainspotter-no-055-marco-de-2015/
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http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/30/trainspotter-no-058-junho-de-2015/

http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/30/trainspotter-no-059-julho-de-2015/
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http://portugalferroviario.net/blog/2016/09/30/trainspotting-no-063-novembro-de-2015/
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2016

Este	ano	ficou	marcado	indubitavelmente	pela	redi-
namização	da	APAC,	naquela	que	é	a	maior	as-

sociação	portuguesa	de	entusiastas	ferroviários.	É	sinó-
nimo	de	orgulho	que	em	conjunto	com	a	TS	e	o	Portugal	
Ferroviário	 tenhamos	todos	 lutado	para	que	a	associa-
ção	voltasse	a	ter	a	importância	merecida	no	panorama	
nacional.

Em	 colaboração	 foi	 possível	 organizar	 um	 passeio	
até	Azpeitia,	uma	viagem	memorável	até	ao	País	Basco,	
onde	existe	um	museu	ferroviário	fantástico	com	mate-
rial	diesel	e	a	vapor	português	a	circular.	Tivemos	o	pra-
zer	de	publicitar	e	coorganizar	um	passeio	extraordinário	
que	permitiu	viajar	de	comboio	desde	Lisboa	até	San	Se-
bastián,	tendo	o	grupo	depois	ter	aproveitado	a	ocasião	
rara	de	voltar	percorrer	carris	a	bordo	de	uma	Allan	de	
via	estreita.	Este	 foi	 sem	dúvida	o	momento	marcante	
de	2015.

Espanha	foi	o	país	eleito	para	o	passeio,	mas	foi	tam-
bém	de	Espanha	que	surgiram	grande	parte	dos	artigos	
internacionais.	Desde	 logo	 fomos	 conhecer	 o	 caminho	

de	ferro	mineiro	de	Rio	Tinto,	em	parte	algo	parecido	ao	
que	existiu	em	tempos	a	ligar	as	minas	de	São	Domin-
gos	ao	Pomarão	e	que	foi	completamente	desmantela-
do.	Este	artigo	havia	depois	de	servir	de	motivação	para	
algo	mais	de	que	falaremos	mais	à	frente.

Ainda	 com	 Espanha	 como	 tema	 central,	 viajámos	
pelas	 Astúrias	 e	 fomos	 conhecer	 por	 fora	 o	 comboio	
Transcantábrico,	acompanhando	o	mesmo	ao	longo	de	
centenas	de	quilómetros,	aliando	a	beleza	da	composi-
ção	à	beleza	das	paisagens	por	onde	o	mesmo	circula.	
Tivemos	ainda	a	hipótese	de	dar	a	conhecer	as	novas	
automotoras	Stadler	na	linha	de	Lérida	a	Pobla	de	Segur

Não	ficámos	apenas	por	Espanha	e	trouxemos	até	ao	
leitor	paisagens	tão	fantásticas	como	as	que	existem	na	
Suiça	na	zona	de	São	Gottardo,	e	fomos	conhecer	um	
museu	ferroviário	 fora	do	normal,	com	uma	“visita”	 	ao	
Grand	Train	em	La	Chapelle.

Os	efeitos	desta	nova	vida	da	APAC	não	se	esgota-
ram	nesse	fantástico	passeio	em	Junho	de	2016,		e	hou-
ve	a	possibilidade	única	de	trazer	até	Portugal	o	realiza-
dor	Oscar	Falagan,	autor	de	um	documentário	sobre	a	
via	estreita	espanhola	que	foi	exibido	e	comentado	pelo	
mesmo.	A	TS,	para	além	da	divulgação	do	evento,	teve	
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depois	a	oportunidade	de	conversar	com	o	realizador	e	
publicar	uma	entrevista	com	o	mesmo.

O	spotting	percorreu	os	quilómetros	da	Linha	do	Dou-
ro	entre	a	Régua	e	o	Tua	a	bordo	do	Comboio	Histórico,	
mas	 esteve	 também	presente	 	 numa	 viagem	 inesque-
cível	patrocinada	pelo		Vila	Joya	com	o	Comboio	Presi-
dencial	como	figura	de	destaque.	Estas	presenças	são	
apenas	artigos	feitos	por	quem	viajou	a	bordo	dos	mes-
mos	e	os	disponibilizou	à	TS,	o	que	demonstra	bem	a	
revista	está	aberta	à	colaboração	de	todos	aqueles	que	
tenham	interesse.

Mais	uma	vez	a	TS	esteve	atenta	a	todas	as	novidades	
começando	pela	renovação	dos	comboios	Alfa	Pendular,	
renovação	essa	que	ainda	está	a	acontecer.	Tomámos	
o	pulso	à	execução	ferroviária	do	PETI3+,		analisámos	
a	eficiência	no	transporte	de	mercadorias	e	abordámos	
mensalmente	as	actualidades	dos	caminhos	de	ferro	em	
Portugal	tal	como	tem	sido	habitual.

O	Museu	Nacional	Ferroviário	teve	também	em	des-
taque	com	a	chegada	de	mais	exemplares	de	 locomo-
tivas	 a	 vapor	 que	 se	 encontravam	 em	 grande	medida	
abandonadas	 e	 que	 vieram	 assim	 aumentar	 o	 espólio	
do	museu.	Fomos	ainda	conhecer	a	história	do	Drewry,	
um	pequeno	 locotractor	que	se	 juntou	aos	 “irmãos”	no	
espaço	do	museu.

E	não	nos	esquecemos	da	celebração	dos	160	anos	

dos	Caminhos	de	Ferro	em	Portugal	com	a	publicação	
de	uma	reportagem	sobre	o	tema!
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2017

O	ano	de	2017	 ficou	marcado	pela	 renovação	da	TS	a	nível	do	espaço	dedicado	às	notícias	e	actu-
alidades,	apresentando	um	formato	muito	mais	atrativo,	
e	que	tem	servido	para	englobar	um	grande	número	de	
reportagens	sobre	os	temas	correntes	relacionados	com	
a	ferrovia.	Em	termos	de	notícias	este	ano	ficou	desde	
logo	manchado	pelo	acidente	que	ocorreu	na	Linha	do	
Norte	perto	de	Adémia	e	que	foi	alvo	de	uma	reportagem	
completa	sobre	o	mesmo.

Ao	contrário	do	que	era	normal,	2017	foi	um	ano	re-
cheado	de	novidades	em	termos	de	comboios	dedicados	
ao	turismo,	mostrando	que	afinal	ainda	havia	muito	para	
explorar	nesta	área.	Desde	logo	tivemos	o	regresso	aos	
carris	da	carruagens	Schindler,	numa	aposta	da	CP	para	
reforçar	a	oferta	turistica	no	Douro	com	a	implementação	
do	comboio	Miradouro	que	circulava	diariamente	entre	a	
cidade	do	Porto	e	a	estação	do	Tua	com	preços	muito	
acessíveis.

A	recuperação	destas	carruagens	foi	um	sucesso	tão	
grande	que	não	demorou	até	que	a	CP	as	utilizasse	em	

serviços	regulares	no	Douro	e	Minho,	combatendo	des-
se	modo	a	fragilidade	existente	na	frota	a	diesel	em	ter-
mos	de	automotoras.

	A	Linha	do	Vouga	foi	também	ela	abençoada	por	um	
milagre,	com	a	colocação	sobre	os	carris	de	uma	com-
posição	histórica	 a	 ligar	Aveiro	 até	Macinhata	 do	Vou-
ga	onde	existe	uma	secção	museológica.	A	 locomotiva	
9004	e	as	carruagens	de	via	estreita	do	antigo	comboio	
histórico	 do	Corgo	 tornaram-se	 um	 sucesso	 comercial	
com	a	lotação	das	viagens	a	esgotarem	habitualmente.

Não	nos	lembramos	de	num	só	ano	ter	sido	possível	
existirem	 três	 comboios	 turísticos,	 já	 que	 o	 também	 o	
Histórico	do	Douro	continuou	a	rolar	com	o	sucesso	 já	
conhecido	pelas	margens	do	rio	Douro.

A	estes	comboios	juntou-se	ainda	o	acompanhamen-
to	da	digressão	do	comboio	presidencial	pela	Linha	do	
Douro	durante	2017.

A	colaboração	entre	a	TS	e	a	APAC	continuou	a	dar	
frutos	 e	 foi	 organizada	mais	 uma	 viagem	 de	 sucesso,	
desta	vez	até	ao	complexo	mineiro	de	Rio	Tinto,	naque-
le	 que	 foi	 o	 primeiro	 evento	 apadrinhado	 pela	Secção	
de	Preservação	Ferroviária	da	APAC.	Neste	passeio	foi	
possível	efectuar	duas	viagens	na	antiga	linha	mineira,	
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uma	com	recurso	a	diesel	e	outra	com	recurso	a	vapor.	
Houve	ainda	a	possibilidade	de	visitar	as	antigas	oficinas	
e	o	museu.Como	habitualmente	a	TS	apresentou	um	bo-
nito	resumo	desta	ocasião.

O	 associativismo	 ferroviário	 em	 Portugal	 começava	
então	a	escrever	uma	página	 inédita	na	sua	história.	A	
Secção	de	Preservação	Ferroviária	da	APAC	e	o	Museu	
Nacional	Ferroviário	juntaram-se	para	devolver	o	brilho	
à	Nohab	0111	e	devolver-lhe	pelo	menos	a	esperança	
de	um	dia	ela	poder	voltar	a	circular	de	forma	autónoma.	
A	TS	foi	ao	longo	dos	meses	dando	a	conhecer	os	deta-
lhes	gerais	do	projecto	e	a	evolução	do	mesmo.

Quanto	ao	material	circulante	a	grande	novidade	foi		a	
chegada	de	novas	locomotivas	para	a	Medway,	da	série	
Euro	4000	para	reforçar	o	parque	diesel	da	empresa	e	
para	permitir	que	esta	crescesse	ainda	mais	no	mercado	
ibérico.	

Trouxemos	até	ao	leitor	a	história	das	curiosas	auto-
motoras	Duro	Dakovic,	que	durante	muitos	anos	servi-
ram	as	nossas	 linhas	de	via	estreita	antes	de,	 já	após	
uma	 renovação	 em	 solo	 nacional,	 terem	 embarcado	
para	novas	aventuras	no	Perú.

Mais	uma	vez	a	infraestrutura	esteve	presente	duran-
te	todo	o	ano	nas	edições	mensais	da	TS.	Por	um	lado	
fomos	 conhecer	 o	 que	 restava	 da	 Linha	 do	Tua	 entre	
Carvalhais	e	Bragança,	com	uma	visão	sobre	as	para-

gens,	apeadeiros	e	principais	obras	de	arte	desta	antiga	
ligação	ferroviária	em	pleno	coração	de	Trás-os-Montes.

Por	outro	 lado,	e	aproveitando	a	 tão	divulgada,	mas	
ainda	não	concretizada	modernização	da	Linha	do	Oes-
te,	 apresentámos	um	excelente	 artigo	 sobre	 a	mesma	
onde	 foram	analisados	em	pormenor	os	pontos	 fracos	
e	 fortes	 dessa	modernização.	Por	 curiosidade	 em	No-
vembro	de	2018	 voltou	este	mesmo	assunto	à	 ribalta,	
talvez	porque	2019	seja	ano	de	eleições.	Ainda	no	Oeste	
fomos	conhecer	o	Rio	Sizandro	e	as	várias	pontes	exis-
tentes	na	linha	sobre	o	mesmo.

O	final	do	ano	de	2017	ficou	marcado	por	uma	uma	
fantástica	iniciativa	da	Secção	de	Preservação	Ferrovi-
ária	da	APAC	que	permitiu	conhecer	as	 instalações	da	
fábrica	da	Talgo	em	Madrid	e	visitar	um	dos	mais	impor-
tantes	museus	ferroviários	na	Europa	situado	na	antiga	
estação	de	Delícias	em	pleno	coração	da	capital	de	Es-
panha.
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2018

Em	2018	começámos	logo	por	uma	análise	à	evo-
lução	da	CP	no	transporte	de	passageiros	entre	

2005	e	2016.	Ficou	a	ser	possível	conhecer		a	empresa	
pública	de	 transporte	 ferroviário	de	passageiros,	numa	
radiografia	aos	indicadores	mais	relevantes	da	empresa.	
A	TS	durante	este	ano	afirmou-se	cada	vez	mais	como	
uma	 revista	dedicada	à	 investigação	e	divulgação	dos	
principais	problemas	que	assolam	o	país	em	termos	fer-
roviários.

Polémica	para	uns,	 incómoda	para	outros,	o	 facto	é	
que	 fomos	 capazes	 de	 colocar	 ao	 dispor	 do	 leitor	 as-
suntos	tão	pertinentes	como	foi	o	caso	do	artigo	sobre	
o	Ecossistema	Ferroviário	Português,	 ou	 do	 artigo	 so-
bre	a	 realidade	da	empresa	de	manutenção	 ferroviária	
(EMEF),	 com	dados	 que	 demonstram	bem	que	 a	 “pu-
blicidade”	politica	não	é	tão	agradável	como	apregoam.		

Numa	 fase	 crítica	 para	 a	 concretização	 do	 Ferrovia	
2020,	 demos	a	 conhecer	 os	 aspectos	mais	 relevantes	
do	projecto	de	modernização	e	electrificação	da	Linha	do	
Oeste	entre	Meleças	e	Caldas	da	Raínha,	processo	que	

parece	estar	longe	de	ter	um	final	feliz	em	termos	do	que	
realmente	deveria	ser	feito.

Foram	ainda	publicados	os	dados	mais	relevantes	da	
primeira	consulta	aos	utilizadores	do	mercado	ferroviário	
realizada	pela	Autoridade	da	Mobilidade	e	dos	Transpor-
tes,	um	novo	organismo	regulador	da	actividade	ferroviá-
ria,	com	o	objectivo	de	avaliar	os	graus	de	satisfação	de	
clientes	e	operadores	 relativamente	aos	serviços	pres-
tados.		

Não	 deixámos	 de	 acompanhar	 a	 história	 do	 tráfego	
de	mercadorias	e	apresentámos	a	complexa	operação	
ferroviária	 do	 antigo	 e	 emblemático	 tráfego	 de	 arame	
de	ferro	das	Astúrias,	que	viaja	ao	 longo	de	paisagens	
ibéricas	 tão	 heterogéneas	 quanto	 interessantes	 desde	
os	altos	 fornos	das	duas	siderurgias	da	zona	de	Gijón	
até	chegarem	a	Alfarelos,	de	onde	é	distribuído	para	os	
clientes	finais.

Fomos	durante	o	ano	de	2018	conhecer	o	que	 res-
ta	do	ramal	de	Famalicão,	de	um	projecto	inovador	que	
poderia	ser	implementado	no	Ramal	de	Reguengos,	ou	
visitar	alguns	quilómetros	da	Linha	do	Alentejo	que	está	
encerrada	entre	as	antigas	estações	da	Figueirinha	e	de	
Castro	Verde	–	Almôdovar.
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Apresentámos	um	projecto	de	turismo	ferroviário	e	in-
dustrial,	The	South	Express,	que	promete	unir	umbilical-
mente	o	turismo	à	ferrovia	de	uma	forma	completamente	
inovadora	 e	 que	 esperamos	 tenha	 enorme	 sucesso	 e	
nos	traga	mais	novidades	em	2019.	

Fomos	durante	todo	este	tempo	um	importante	meio	
de	divulgação	de	eventos,	livros,	revistas	e	exposições	
no	nosso	espaço	destinado	a	isso,	sem	entrar	em	confli-
tos	e	guerras	com	associações	ou	entidades	diferentes,	
Tudo	 em	 prol	 da	 divulgação	 da	 ferrovia.	 Continuará	 a	
existir	espaço	para	que	todos	divulguem	tudo	aquilo	que	
achem	pertinente.

Para	 último	 uma	 breve	 palavra	 para	 o	 modelismo.	
Um	tema	tão	importante,	que	envolve	várias	dezenas	de	
entusiastas	do	 tema,	 responsável	 por	 tão	boas	e	 inte-
ressantes	exposições	e	encontros,	que	faz	a	delícia	de	
miúdos	e	graudos,	continua	a	ser	 tão	pouco	explorada	
na	TS.	Nestas	edições	 fomos	dando	voz	e	 imagem	ao	
tema,	mas	gostaríamos	que	o	futuro	pudesse	trazer	mui-
tos	mais	artigos	sobre	o	tema.

E	é	este	o	resumo	(mesmo	muito	resumido)	da	história	
da	TS	enquanto	veículo	de	informação	ferroviário.	Tentá-
mos	neste	texto	dar	a	conhecer	alguns	dos	temas	mais	
interessantes	que	 fomos	abordando	nas	mais	variadas	
maneiras	em	relação	a	tudo	aquilo	que	envolve	a	ferro-
via	nacional.É	evidente	que	muito	mais	havia	para	referir	

nestes	 quase	nove	anos	 de	 existência	 da	Trainspotter	
digital,	mas	é	missão	quase	impossível	referir	aqui	tudo	
aquilo	que	foi	abordado	nas	mais	variadas	vertentes	ao	
longo	das	99	edições	anteriores.	Assim	publicamos	nes-
ta	edição	todas	as	capas	da	revista	tal	como	o	indíce	das	
mesmas	de	modo	a	despertar	a	curiosidade	do	leitor.

Não	 podemos	 deixar	 de	 dar	 os	 parabéns	 a	 toda	 a	
equipa	que	tem	de	uma	maneira	criativa	e	gratuita	dis-
ponibilizado	grande	parte	do	seu	 tempo	para	que	este	
projecto	tenha	crescido	tanto	em	tão	pouco	tempo.	Sinó-
nimo	desse	crescimento	foi	o	facto	de	se	ter	conseguido	
passar	do	digital	para	o	papel	em	Setembro	de	2016	com	
a	publicação	do	primeiro	número	dedicado	ao	Comboio	
Presidencial.	Hoje	estamos	já	na	parte	final	de	produção	
da	revista	nº	9	dedicada	às	 locomotivas	da	série	1800	
que	irá	em	breve	ser	disponibilizada	ao	público,		tendo	já	
a	certeza	que	não	ficaremos	por	aqui.

A	todos	o	nosso	muito	obrigado!
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http://portugalferroviario.net/blog/2018/06/15/trainspotter-no-094-junho-de-2018/

http://portugalferroviario.net/blog/2018/07/18/trainspotter-no-095-julho-de-2018/
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http://portugalferroviario.net/blog/2018/08/09/trainspotter-no-096-agosto-de-2018/

http://portugalferroviario.net/blog/2018/09/17/trainspotter-no-097-setembro-de-2018/
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http://portugalferroviario.net/blog/2018/10/15/trainspotter-no-098-outubro-de-2018/

http://portugalferroviario.net/blog/2018/11/15/trainspotter-no-099-novembro-de-2018/
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€32,00

Os	sistemas	elétricos	(a	relés)	e	eletromecânicos	fazem	parte	da	sinalização	ferroviária	portuguesa	desde	
há	muitas	décadas,	e	estão	agora	em	acentuado	declínio,	prevendo-se	o	seu	fim	num	futuro	próximo.

Este	 livro,	 da	 autoria	 de	 Nuno	 Silvério	 Barrento,	 é	 um	 contributo	 imprescindível	 para	 registar	 estes	
sistemas	que	foram	fundamentais	para	a	modernização	da	circulação	ferroviária	em	Portugal,	permitindo	
novos	patamares	de	segurança	e	de	eficiência	da	rede,	particularmente	nas	grandes	estações.	Partindo	
do	extenso	conhecimento	técnico	e	profissional	do	autor,	este	 livro	 inventaria	e	contextualiza	todos	os	
vários	sistemas	instalados	aquando	da	eletrificação	da	rede	ferroviária	nacional,	de	fabricantes	distintos	
como	a	Siemens,	a	Alstom	ou	a	Ericsson.

O	livro	conta	com	o	prefácio	de	José	Guerra	e	o	posfácio	de	Francisco	Cardoso	dos	Reis,	bem	como	
múltiplas	fotografias,	maioritariamente	de	Pedro	Ferreira,	para	ilustrar	todas	as	tecnologias	que	fizeram	e	
fazem	a	história	dos	sistemas	elétricos	e	eletromecânicos	de	sinalização	ferroviária.

Compra	através	da	loja	online	da	APAC	-	https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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€49,00

Livro comemorativo dos 70 anos das automotoras Nohab em Portugal, com proveitos dedicados a 
100% ao projeto de restauro de uma automotora Nohab da coleção do Museu Nacional Ferroviário 
e assegurado pela APAC.

O	 livro	 é	 uma	 inédita	 recolha	 de	 histórias,	 documentos	 e	 fotografias	 sobre	 a	 longa	 carreira	 destas	
automotoras	 de	 excecional	 longevidade,	 eficiência	 e	 fiabilidade,	 num	 livro	 de	 edição	 bilingue	 com	
acabamentos	premium,	capa	dura	e	a	cores.	Distribuição	exclusiva	pela	APAC.

Produzido	 após	 uma	 extensa	 investigação	 histórica	 e	 com	 reprodução	 de	 documentos,	 fotografias	 e	
esquemas	oficiais	provenientes	da	Nohab,	da	CP	e	Caminhos	de	Ferro	do	Estado.

Em	2018	celebram-se	os	70	anos	da	chegada	a	Portugal	das	primeiras	automotoras	diesel	–	as	míticas	
Nohab.	Em	diversas	versões	de	via	larga	e	via	estreita,	estas	automotoras	serviram	durante	58	anos	nos	
Caminhos	de	Ferro	Portugueses.	Os	seus	lucros	revertem	a	favor	dos	projetos	de	preservação	ferroviária	
da	APAC	e	desde	logo	ao	restauro	da	última	Nohab	de	via	larga	–	a	0111,	do	Museu	Nacional	Ferroviário.	
O	projeto	pode	ser	acompanhado	em:	https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao/

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

https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao
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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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