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Capa: 
•	 Parte	 da	 composição	 com	 as	

locomotivas	 da	 série	 2600	
e	 carruagens	 Schinlder	 no	
Entroncamento	 antes	 da	 partida	
em	direcção	a	Contumiil,	Outubro	
de	2019	–	João	Cunha.
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TrAinSpoTTEr Xi, SETEMbro dE 2019 

A linhA do douro – voluME 3
A	Trainspotter	XI	é	a	terceira	e	última	parte	sobre	a	colecção	de	revistas	dedicada	à	Linha	do	Douro!	Contamos	com	a	colaboração	de	vários	autores	que	emprestam	a	esta	edição	muito	especial	com	cerca	

de	100	páginas	os	seus	melhores	textos	e	fotografias	sobre	o	magnífico	itinerário	entre	Ermesinde	e	Barca	
d’Alva.	É	o	fecho	do	ciclo	de	edições	consagradas	à	Linha	do	Douro,	com	o	mais	especial	de	todos	os	números	a	
completar	a	série.

Adicionalmente,	abrimos	também	um	período	de	manifestação	de	interesse	para	a	possível	reedição	dos	primei-
ros	dois	volumes,	já	esgotados,	tendo	em	conta	o	interesse	gerado	e	a	possibilitação	de	completar	a	colecção.	Se	
está	interessado	na	aquisição	dos	dois	primeiros	números,	envie	email	para	trainspotter	@	portugalferroviario.net	
(sem	os	espaços)	para	poder	ser	informado	sobre	esta	nova	oportunidade.

Esta	edição	detalha	com	grande	pormenor	os	seguintes	te-
mas:

b	O	material	circulante	da	Linha	do	Douro;

b	As	carruagens	Schindler;

b	Variante	de	Los	Celamines;

b	Cais	e	Ramais	Particulares;

b	Aspectos	singulares	da	sinalização	
do	Douro;

b	Modernização	urbana	da	linha;

b	 Electrificação	 Caíde	 –	 Marco	 de	
Canaveses;

b	 Aspectos	 azulejares	 decorrentes	
da	modernização;

b	 Pocinho	 –	Barca	 d’Alva	 –	 que	 fu-
turo.

Revista	100%	a	cores	e	com	papel	de	
muito	boa	qualidade.	Cerca	de	100	pá-
ginas,	encadernação	com	capa	fresada	
e	colada	e	lombada	identificadora.

Ver	em	informação	adicional	detalhes	
sobre	 as	 possibilidades	 de	 entrega	 e	
prazos	previstos.

A	 revista	 Trainspotter	 é	 editada	 pelo	
portal	Portugal	Ferroviário	e	a	sua	edi-
ção	 impressa	 é	 cedida	 gratuitamente	
à	APAC,	 que	 a	 imprime	 e	 distribui.	As	
verbas	 reunidas	 permitirão	 investir	 em	
projetos	 de	 preservação	 ferroviária.	
Comprar	a	Trainspotter	é	colaborar	com	
a	preservação	da	memória	coletiva!

https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
produto/trainspotter-xi-a-linha-do-dou-
ro-volume-3/

NOVA EDIÇÃO

portugalferroviario.net
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/produto/trainspotter
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/produto/trainspotter
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Pedro André

O	final	de	2019	está	já	aí	ao	virar	da	esquina,	e	é	altura	de	colocar	a	questão:	Como	está	
a	decorrer	o	processo	de	compra	dos	novos	

comboios?	

É	 bom	 relembrar	 que	 este	 é	 um	 processo	 que	
se	 iniciou	 em	 Janeiro	 de	 2019,	 com	 toda	 a	 pompa	
e	 circunstância	 a	 que	 os	 governos	 nos	 habituaram,	
com	 prazos	 delineados,	 com	 orçamentos	 e	 com	
ideias	 concretas	 sobre	 o	 que	 era	 necessário	 comprar.	
Falamos	 das	 já	 famosas	 22	 automotoras	 (12	 híbridas	
e	10	eléctricas)	cuja	entrega	iria	decorrer	entre	2023	e	
2026	segundo	palavras	do	ministro	das	 Infraestruturas	
de	então,	Pedro	Marques.	No	entanto	o	primeiro	novo	
comboio	 poderia	 chegar	 apenas	 em	 2024,	 já	 que	 o	
caderno	de	encargos	referia	que	a	primeira	automotora	
deveria	ser	entregue	no	prazo	máximo	de	quatro	anos	
após	o	início	do	contrato,	que	seria	celebrado	em	finais	
de	2019	ou	na	pior	das	hipóteses	no	início	de	2020.

Após	 toda	a	componente	burocrática	e	 técnica	que	
abrangem	estes	processos	"sobraram"	 três	canditados	
à	 construção	 do	 novo	 material	 circulante	 da	 CP,	 as	
empresas	Stadler,	Talgo	e	CAF.

Não	 vamos	 querer	 acreditar	 que	 este	 concurso	
público	 de	 aquisição	 de	 material	 circulante	 vai	 ter	 o	

mesmo	final	de	outros	que	aconteceram	anteriormente	e	
que	como	é	sabido	resultaram	em	coisa	nenhuma,	mas	
é	de	estranhar	o	silêncio	da	comunicação	social	e	dos	
partidos	sobre	esta	questão.

Por	 outro	 lado	 temos	 a	 euforia	 instalada	 com	 as	
informações	que	saem	amiúde	sobre	a	recuperação	de	
material	circulante	que	se	encontrava	encostado,	algum	
até	abandonado,	para	fazer	face	às	necessidades	da	CP	
em	 termos	de	serviço	de	passageiro,	e	pasme-se,	até	
para	serviços	de	turismo	ferroviário.	Não	é	uma	crítica,	
mas	sim	uma	dúvida,	e	dinheiro	para	financiar	tudo	isto?	
É	que	a	cada	dia	que	passa	aparece	mais	material	para	
recuperar	e	parece	que	não	vão	faltar	milhões	para	esse	
investimento,	 ou	 será	 que	 faltam	 e	 vamos	 ficar	 com	
dezenas	de	peças	encostadas	em	 locais	diferentes	de	
onde	estavam	anteriormente	

É	 que	 se	 há	 dinheiro	 para	 gastar,	 que	 se	 gaste	
onde	realmente	faz	falta	que	é	na	aquisição	de	material	
circulante	 novo,	 não	 apenas	 nas	 tão	 famosas	 22	
automotoras,	mas	sim	nas	centenas	de	outros	veículos	
que	tanta	falta	fazem	já	actualmente	à	CP	para	fazer	face	
ao	crescente	número	de	passageiros.	Vamos	continuar	
a	 remendar	uma	 frota	envelhecida	com	material	ainda	
mais	antigo?	

Fórum Portugal Ferroviário renova-se

O	 nosso	 fórum	 introduziu	 algumas	 novidades	
importantes	 no	 passado	 mês	 de	 Outubro,	
procurando	 chegar	 a	 novos	 públicos	 e	 afirmar	
toda	a	sua	utilidade	e	conveniência	como	ponto	de	
encontro	dos	entusiastas	portugueses.

Agora	passa	a	ser	possível	realizar	a	inscrição	
e	 login	 através	de	 contas	Facebook,	Google	 e	
Twitter,	e	foram	aligeiradas	as	regras	de	entrada,	
em	 muitos	 casos	 ainda	 de	 tempos	 onde	 o	
controlo	de	acessos	tinha	alguma	eficácia	para	
contrariar	a	espionagem	de	grafiters.

Numa	era	em	que	as	redes	sociais	se	afirmam	
como	 líderes	 do	 imediatismo,	 queremos	
posicionar	o	fórum	para	a	partilha	de	conteúdos	
de	qualidade	sobre	comboios	 reais	e	à	escala,	
portugueses	e	lá	fora,	misturando	actualidades	e	
investigação	histórica.

Face	 ao	 Facebook	 e	 outras	 plataformas,	 o	
fórum	 continuará	 a	 possibilitar	 a	 conveniente	
organização	e	arrumação	temática	que	permite	
uma	certa	indexação	de	conteúdos,	tornando-os	

muito	mais	pesquisáveis.

Se	ainda	não	se	juntou	a	nós,	venha	daí!	O	nosso	
fórum	continua	e	continuará	a	ser	o	maior	repositório	
online	sobre	caminhos	de	 ferro	nacionais	e	 todos	
os	contributos	contam!
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Não temos em Portugal uma tradição parti-
cularmente relevante de, por necessidades 
da operação, serem realizadas marchas em 

vazio especialmente interessantes pela sua diversi-
dade ou volume, em contraste com as maiores re-
des onde excêntricas migrações de material polvi-
lham episodicamente a rede com atributos fora do 
comum. 

A	noite	de	22	para	23	de	Outubro	foi,	assim,	extraor-
dinariamente	especial,	cumprindo-se	mais	um	relevante	
episódio	que	poderá	vir	a	ganhar	significado	no	contexto	
do	anunciado	plano	de	 recuperação	de	material	 circu-
lante.

Nessa	noite,	e	após	alguns	dias	de	preparação	do	ma-
terial	 circulante,	 a	CP	encaminhou	um	 impressionante	
conjunto	de	material	 circulante	até	aqui	 desactivado	e	
parqueado	 no	Entroncamento	 para	 as	 suas	 oficinas	 a	
Norte,	de	Contumil	e	Guifões.

Desde	 logo,	mais	 quatro	 locomotivas	 da	 série	 2600	
saíram	do	seu	longo	pousio	nas	“margens”	do	comple-
xo	ferroviário	do	Entroncamento	e	rumaram	à	oficina	de	

material	eléctrico	de	Contumil,	para	vistoria	e	possível	
reactivação.	Estas	somam-se	assim	à	locomotiva	2601,	
que	desde	Setembro	 tem	sido	 submetida	a	uma	série	
de	vistorias	e	ensaios	no	depósito	portuense,	com	vista	
à	 sua	 recuperação.	Tal	 como	a	2601,	 todas	as	quatro	
locomotivas	encaminhadas	encontram-se	equipadas	de	
comando	múltiplo	 (de	um	 total	 de	dez)	e	 faziam	parte	
do	lote	de	onze	locomotivas	teoricamente	mantidas	no	
estado	de	reserva	à	frota	activa	desde	2011,	embora	na	
prática	sem	terem	sido	objecto	de	qualquer	medida	con-
creta	para	preservar	o	seu	estado	de	funcionamento.

As	 quatro	 locomotivas	 enviadas	 são	 as	 2602,	 2611,	
2623	e	2627,	sendo	de	notar	que	esta	última	já	não	se	
encontra	 equipada	 do	 detector	 de	 corrente	 contínua,	
equipamento	 imprescindível	 para	 assegurar	 o	 forneci-
mento	de	energia	eléctrica	a	carruagens.	Esta	 foi	uma	
das	 locomotivas	 que	 cedeu	 este	 equipamento	 a	 uma	
das	5600	da	sub-série	não	equipada	de	origem,	da	5615	
à	 5620,	 que	 migraram	 para	 a	 CP	 Longo	 Curso	 entre	
2009	e	2010.	Deste	modo,	pelo	menos	o	equipamento	
com	este	dispositivo	terá	de	ser	previsto	futuramente.

A MArchA do Século

Carruagens Schindler no Entroncamento antes de seguirem para norte © João Cunha, 22 Outubro de 2019

coMboio corrEio
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A	 eventual	 reactivação	 das	 loco-
motivas	2600	traz	à	superfície	o	que	
foi	um	alheamento	difícil	de	explicar	
por	parte	de	anteriores	gestores	da	
empresa	de	acções	simples	de	ma-
nutenção	e	conservação,	que	permi-
tiriam	agora	uma	reactivação	muito	
mais	simples	e	menos	dispendiosa.	
Caso	 para	 dizer	 que	 o	 bom	 senso	
que	 agora	 regressou	 à	 operação	
ferroviária	 é	 um	 activo	muito	 valio-
so,	com	real	valor	económico,	e	que	
não	deve	voltar	a	ser	perdido!

A	 marcha	 31301	 entre	 o	 Entron-
camento	 e	 Contumil,	 liderada	 pela	
5612,	 foi	 ainda	 equipada	 com	 um	
impressionante	 conjunto	 de	 carru-
agens	 Schindler	 que	 estavam	 no	
Entroncamento,	 a	 larga	 maioria	
das	 quais	 tão	 esquecida	 que	 pos-
sivelmente	 já	 nem	 constariam	 na	
memória	do	mais	atento	entusiasta.	
Um	total	de	onze	carruagens	suíças	
rumaram	 ao	 Norte,	 entre	 as	 quais	
se	 contam	 as	 oito	 carruagens	 de	
2ª	classe	que	em	2005	haviam	sido	
transportadas	 de	 Contumil	 para	 o	
Entroncamento,	 tendo	 em	 vista	 a	
sua	 demolição,	 após	 desactivação	
do	 serviço	 comercial	 entre	 2003	 e	
2004.	Destas	oito,	uma	carruagem	
era	ainda	utilizada	diariamente	para	
transporte	 de	 trabalhadores	 da	
EMEF	entre	as	oficinas	e	a	estação	
local,	 a	 reboque	 de	 um	 locotractor	
Sentinel.

A	 somar	 a	 estas	 unidades	 foram	
ainda	 rebocadas	 três	 carruagens	
pertencentes	 ao	 Museu	 Nacional	
Ferroviário	 e	 que	 poderão	 integrar	
a	frota	da	CP	enquanto	subsistir	ne-
cessidade	para	o	serviço	comercial,	
o	que	permitirá	desde	logo	reabilitar	
este	importante	património	que,	por	
falta	 de	 meios,	 se	 encontrava	 há	
quase	vinte	anos	à	espera	de	solu-
ção,	enquanto	o	seu	estado	de	con-
servação	se	agravava.	As	três	carru-
agens	dividem-se	numa	carruagem	
de	2ª	classe,	uma	carruagem	de	1ª	
classe	e	uma	carruagem	de	2ª	clas-
se	 +	 furgão,	 que	 garantem	 assim	
que	 continuam	 a	 existir	 as	 quatro	
tipologias	 de	 carruagens	 Schindler	

Entroncamento © João Cunha

Entroncamento © João Cunha

Entroncamento © João Cunha
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que	alguma	vez	existiram	–	em	ex-
posição	no	Museu,	e	assim	continu-
ará,	encontra-se	uma	carruagem	de	
1ª	classe	+	furgão.	As	duas	carrua-
gens	 sem	 furgão	 conservam	 ainda	
os	foles	de	origem.

É	 ainda	 desconhecido	 se	 estas	
carruagens	 serão	 de	 facto	 recupe-
radas	 para	 serviço	 comercial	 e	 se	
poderá	ser	feita	alguma	modificação	
estrutural	 nas	 mesmas,	 como	 por	
exemplo	nas	unidades	que	dispõem	
de	 janelas	modificadas	 de	 tipo	So-
refame,	em	contraste	com	as	belas	
e	simples	janelas	tipicamente	Schin-
dler	 que	 distinguiram	 as	 restantes	
unidades.	Além	da	componente	es-
trutural,	também	o	conforto	a	bordo	
poderá	ser	reequacionado	tendo	em	
vista	 o	 seu	 eventual	 reaproveita-
mento	para	serviço	comercial.

Depois	 de	 deixarem	 as	 locomotivas	 eléctricas	 em	
Contumil,	 as	 carruagens	 seguiram	 até	 Guifões	 numa	
marcha	top	‘n	tail	com	as	locomotivas	1413	e	1455,	em	
decoração	de	origem,	a	que	se	somaram	ainda	as	duas	
carruagens	Schindler	parqueadas	em	Contumil	que	não	
foram	objecto	de	recuperação,	em	2017,	para	o	serviço	
Miradouro,	ainda	na	decoração	“Vinho	do	Porto”.

As	treze	carruagens	foram	assim	as	primeiras	a	che-
gar	às	 linhas	de	parque	das	oficinas	de	Guifões,	a	ofi-
cina	que	ficará	responsável	pela	sua	vistoria	e	eventual	
reparação,	 e	 que	 se	 encontra	 actualmente	 em	 obras	
para	reactivação.

A	marcha	a	partir	do	Entroncamento	foi	traçada	a	uma	
velocidade	máxima	de	60	km/h	e	percorreu	a	 linha	do	
Norte	durante	a	madrugada,	contando	com	uma	exten-
sa	equipa	a	bordo	–	mais	de	dez	elementos	–	que	em	
sucessivas	 paragens	 pedidas	 pelo	 operador	 puderam	
passar	em	revista	os	principais	órgãos	de	rolamento,	de	
modo	a	garantir	a	segurança	da	marcha.

Em	Guifões,	o	ministro	Pedro	Nuno	Santos	e	a	admi-
nistração	da	CP	receberam	simbolicamente	este	conjun-
to	de	carruagens	de	1948,	cujo	rolamento	suave	estará	
certamente	entre	os	atributos	capazes	de	ajudar	a	reva-
lorizar	o	transporte	ferroviário,	apesar	da	provecta	idade	
que	apresentam.

Esta	 recuperação	 pode	 ser	 considerada	 como	 um	

coMboio corrEio

Entroncamento © João Cunha

Entroncamento © João Cunha
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passo	chave	para	alcançar	os	níveis	
de	 fiabilidade	 e	 operacionalidade	
da	 oferta	 regional	 a	Norte	 do	Dou-
ro,	 particularmente	num	cenário	de	
substancial	reforço	da	procura,	que	
conhece	 uma	 explosão	 assinalável	
nos	meses	de	Verão,	habitualmente	
meses	 que	 têm	 sido	 pautados	 por	
grandes	 dificuldades	 operacionais	
da	CP.

Já	no	que	diz	respeito	às	locomo-
tivas	 2600,	 as	 quatro	 locomotivas	
transportadas	 para	 Contumil	 deve-
rão	conhecer	semelhante	sorte	à	da	
2601,	por	isso	passando	sucessiva-
mente	 várias	 etapas	 de	 inspecção	
antes	de	eventuais	ensaios	dinâmi-
cos	 para	 validação	 das	 condições	
mecânicas	 e	 eléctricas	 do	 seu	 funcionamento,	 antes	
da	 sua	 eventual	 preparação	para	 o	 serviço	 comercial.	
A	 concretizar-se,	 estas	 poderão	 ser	 importantes	 para	
aliviar	um	pouco	as	pesadas	rotações	das	locomotivas	
5600,	não	raras	vezes	operadas	no	limite	das	suas	ca-
pacidades,	 e	 para	 permitirem	 à	 empresa	 contar	 com	
uma	opção	válida	para	acorrer	ao	crescimento	da	rede	
electrificada	e,	muito	em	particular,	na	movimentada	li-
nha	do	Minho.

Para	já	é	tempo	de	grande	actividade	nas	oficinas	nor-
tenhas,	que	com	este	grande	plano	de	recuperação	de	
activos	da	CP	reconquistam	um	lugar	de	relevo	no	con-
texto	nacional,	disputando	mesmo	com	o	Entroncamen-
to	o	lugar	cimeiro	no	“ranking”	da	actividade	oficinal	do	
país	ferroviário.	O	que,	numa	área	de	fortíssima	tradição	
ferroviária,	merece	desde	logo	um	especial	destaque.

Linha de Leixões, Triana © Carlos Pinto

Contumil © Carlos Pinto
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Esteve para consulta pública durante o mês 
de outubro, o projeto de quadruplicação da 
linha do Minho entre Contumil e Ermesinde. 

Este projeto não é mais do que uma reedição de um 
semelhante que foi apresentado em 2009, mas que 
acabou por sendo adiado sucessivamente. 

Esta	 nova	 versão	 traz	 pequenas	 alterações	 como	
nova	passagem	inferior	rodoviária	ao	Km	3,8	(entretanto	
construída);	reformulação	da	passagem	superior	pedo-
nal	(PSP)	no	apeadeiro	de	Águas	Santas;	reformulação	
da	 estação	 de	Rio	Tinto	 (redução	 das	 áreas	 técnicas;	
melhoria	do	interface	para	os	utilizadores;	melhoria	das	
condições	de	estacionamento	rodoviário;	ligação	pedo-
nal	à	estação	de	Campainha	do	Metro	do	Porto).

A	 área	 de	 intervenção	 do	 projeto	 começa	 no	 pk	 2,5	
(lado	norte	de	Contumil)	e	o	pk	8,0	(lado	sul	de	Ermesin-
de)	e	prevê	as	seguintes	alterações:	

			•	Passar	de	via	dupla	para	via	quadrupla	entre	Con-
tumil	e	Ermesinde.

				•	Reformulação	dos	apeadeiros	de	Rio	Tinto	e	Águas	
Santas.

	 	 	 	 •	Construção	de	 várias	 passagens	desniveladas,	
suprimindo	todas	as	passagens	de	nível.

				•	Construção	de	um	viaduto,	vários	muros	de	con-
tenção	e	de	estabilização,	 e	 restabelecimentos	de	 ca-
minhos.	

As alterações na via

As	obras	de	quadruplicação	começam	a	norte	de	Con-
tumil	com	o	prolongamento	das	linhas	7	e	8,	dando	liga-
ção	às	duas	novas	vias	que	serão	as	linhas	do	Minho	via	
ascendente	e	descendente	 (LMVA	e	LMVD).	As	 linhas	
9	e	10	da	estação	de	Contumil	 ligarão	às	atuais	duas	
vias	existentes	em	direção	a	Rio	Tinto.	Essas	duas	vias	

QuAdruplicAção 
conTuMil – ErMESindE

Será a partir desta  zona em Contumil que irá começar a quadriplicação  © José Sousa,2008
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passarão	a	designar-se	LDVA	e	LDVD	(linha	do	Douro	
via	ascendente	e	descendente).	

As	 duas	 novas	 vias	 a	 construir	 não	 são	 sempre	 no	
mesmo	lado.	Se	desde	Contumil	até	ao	pk	3,6	as	duas	
novas	vias	são	à	esquerda,	entre	os	pk’s	4,1	e	4,9	são	
à	direita,	para	depois	entre	os	pk’s	5,5	e	6,7	serem	no-
vamente	à	esquerda	e	por	fim	entre	o	pk	7,4	e	a	entrada	
de	Ermesinde	serem	novas	as	vias	exteriores	(LMVA	e	
LDVD),	passando	as	actuais	vias	como	internas	(LMVD	
e	LDVA).			

Quando	as	4	vias	estiverem	devidamente	renovadas,	
as	velocidades	máximas	a	praticar	pelos	comboios	bas-
culantes	e	pelos	comboios	convencionais	é	de,	respeti-
vamente,	140km/h	e	120km/h.	

Reformulação de Rio Tinto

O	 apeadeiro	 ficará	 dotada	 com	 três	 plataformas	 de	
passageiros	paralelas,	sendo	uma	central	e	duas	 late-
rais,	com	um	comprimento	de	220	metros	e	uma	altura	
de	 90	 centímetros.	As	 plataformas	 laterais	 terão	 uma	
largura	de	4	metros	e	a	plataforma	central	 com	 largu-
ra	mínima	de	4,20	metros,	na	extremidade	sul	e	largura	
máxima	de	7,50	metros	na	zona	de	inserção	dos	futuros	
acessos	desnivelados.	As	duas	novas	 linhas	nascerão	
no	 lado	 direito,	 onde	 atualmente	 existe	 um	parque	 de	
estacionamento.

Quilómetro 4, sentido descendente , a partir daqui serão 
construídas duas novas vias do lado esquerdo 

© José Sousa, 2008

Quilómetro 6, ascendente, nesta zona vão aparecer as duas 
novas vias do lado esquerdo © José Sousa, 2008

A estação de Rio Tinto irá sofrer profundas alterações
 © José Sousa, 2008

Desenho técnico com as futuras alterações que vão decorrer em Rio Tinto 

Zona de Rio Tinto, os edifícios à esquerda serão demolidos 
© José Sousa, 2008
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Os	acessos	ao	apeadeiro	 também	serão	 reformula-
dos,	com	o	alargamento	da	passagem	inferior	 rodovi-
ária	 e	um	acesso	direto	à	estação	da	Campainha	do	
Metro	do	Porto.	O	futuro	parque	de	estacionamento	de	
Rio	Tinto,	a	localizar	no	lado	nascente	da	estação,	será	
à	superfície	e	com	capacidade	para	265	lugares.

Reformulação de Águas Santas

O	apeadeiro	 ficará	 dotada	 com	 três	 plataformas	de	
passageiros,	 sendo	uma	 central	 e	 duas	 laterais,	 com	
um	 comprimento	 de	 220	 metros	 e	 uma	 altura	 de	 90	
centímetros.	As	plataformas	laterais	terão	uma	largura	
de	4	metros	e	a	plataforma	central	com	largura	mínima	
de	 5,30	metros	 e	 largura	máxima	 de	 7,50	metros	 na	
zona	de	inserção	dos	futuros	acessos	desnivelados.	Ao	
contrário	de	Rio	Tinto,	aqui	as	plataformas	não	serão	
paralelas.	A	servir	a	LDVD	ficará	a	atual	plataforma	de	
Palmilheira.	A	atual	plataforma	de	Águas	Santas	(que	
será	ampliada)	ficará	para	as	linhas	LDVA	e	LMVD.	Pa-
ralela	a	esta	será	construida	uma	nova	plataforma	para	
a	linha	LMVA.	

A	passagem	superior	pedonal	existente	será	prolon-
gada,	com	configuração	semelhante	à	atual,	equipada	
com	 escadas	 e	 elevadores	 para	 acesso	 desnivelado	
entre	todas	as	plataformas	de	passageiros.	A	norte	da	
A4	e	poente	do	apeadeiro,	será	criado	um	parque	de	
estacionamento	com	54	lugares.

Obras de arte

São	várias	as	obras	de	arte	a	serem	criadas	ou	inter-
vencionadas:

				•	PIR:	pk	3,800	–	alargamento	do	tabuleiro	ferrovi-
ário

				•	PIR:	pk	3,865	–	reparação	do	tabuleiro	ferroviário

				•	PIP:	pk	4,025	–	criação	desta	passagem	inferior	
para	suprimir	a	PNP	ao	pk	4,054

				•	Viaduto:	pk	4,300	–	construção	de	um	viaduto	com	
120	metros	de	comprimento	a	servir	as	duas	linhas	do	
Douro	(LDVA	e	LDVD).	As	duas	linhas	do	Minho	(LMVA	
e	LMVD)	continuam	a	passar	no	aterro

				•	PIP:	pk	4,600	–	prolongamento	da	mesma

				•	Pontão:	pk	5,029	–	alargamento	do	pontão	sobre	

o	rio	Tinto

				•	PIR:	pk	5,095	–	criação	desta	passagem	inferior	
para	suprimir	a	PN	ao	pk	5,098

				•	PSR:	pk	7,025	–	substituição	do	tabuleiro	existente	
e	colocação	de	um	segundo	tabuleiro,	formando	uma	ro-
tunda	oval	sobre	a	via	férrea	(por	exemplo,	semelhante	
à	PSR	junto	da	estação	da	Amadora)

				•	PSP:	pk	7,324	–	criação	de	uma	nova	passagem	
superior

				•	PIR:	pk	7,705	–	substituição	integral	do	tabuleiro	
existente	e	supressão	da	PNP	que	se	encontra	junto	a	
esta	passagem

PIP	–	passagem	inferior	pedonal

PIR	–	passagem	inferior	rodoviária

PN	–	passagem	de	nível

Águas Santas © José Sousa, 2009

Palmilheira © José Sousa, 2012

Desenho técnico com as futuras alterações que vão decorrer em Águas Santas / Palmilheira
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PNP	–	passagem	de	nível	pedonal

PSP	–	passagem	superior	pedonal

PSR	–	passagem	superior	rodoviária

Para	além	destas	obras	de	arte,	também	serão	cons-
truidos	vários	muros	de	sustentação	e	criados	ou	mo-
dificados	caminhos	pedonais	e	rodoviários	na	zona	de	
intervenção.

Com	a	concretização	deste	projeto,	as	linhas	do	Minho	
e	Douro	poderão	 ter	uma	maior	fluidez	do	 tráfego	 fer-
roviário.	Também	as	condições	nos	apeadeiros	de	Rio	
Tinto	e	Águas	Santas	serão	bem	melhores.	Mas	como	
em	todos	os	projetos,	também	há	o	lado	negativo	e	aqui	
encontra-se	na	dúzia	de	habitações	 (quase	 todas	elas	
na	zona	de	Rio	Tinto)	que	terão	de	ser	demolidas.

Estação de Ermesinde, local onde irá finalizar a quadriplicação da linha do Minho   © José Sousa,2008
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© Infraestruturas de Portugal
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Depois de um fecho precoce ditado pelo 
eventual interesse do Metro do Porto de 
ocupar todo o complexo oficinal que não se 

concretizou, as oficinas de Guifões reencontram-se 
com a ferrovia pesada e estão já em curso obras de 
adaptação e reequipamento para permitir tê-las a la-
borar em pleno já a partir de Janeiro de 2020.

Várias	obras	de	construção	civil	decorrerão	nos	próxi-
mos	meses,	para	melhorar	o	espaço	e	repor	as	condi-
ções	óptimas	de	laboração,	num	espaço	que	se	distin-
guiu	desde	a	sua	inauguração	pelas	boas	condições	de	
trabalho	e	intervenção	no	material	circulante.

De	acordo	com	várias	notícias	difundidas	nas	últimas	
semanas,	Guifões	poderá	vir	a	ser	a	sede	do	novo	centro	
tecnológico	ferroviário	português,	o	tão	almejado	berço	
para	o	Comboio	Português,	um	objectivo	que	junta	um	
alargado	conjunto	de	entidades	nacionais	que	prevêem	
a	capacitação	do	centro	para	o	eventual	fabrico	nacional	
de	comboios.

Para	já,	treze	carruagens	Schindler	chegadas	a	23	de	

Outubro	antecipam	o	que	poderá	ser	o	primeiro	trabalho	
destas	 oficinas,	 enquanto	 não	 se	 conhece	 e	 se	 apro-
fundam	outros	planos	de	 recuperação	e	 renovação	de	
material,	cujo	anúncio	poderá	coincidir	com	a	reinaugu-
ração	oficial	da	oficina,	já	em	2020.

Guifões	cumpriu	ao	longo	de	cerca	de	20	anos	a	tarefa	
de	realizar	as	intervenções	mais	profundas	de	manuten-
ção	a	todo	o	tipo	de	séries	de	automotoras	(via	estreita	
e	via	larga)	e	ainda	foi	protagonista	da	transformação	de	
automotoras	diesel	a	partir	de	1999	(novas	séries	0350	e	
0450).	Foi	ainda	palco	de	intervenções	nas	locomotivas	
diesel	de	via	estreita	e	na	manutenção	de	carruagens,	
podendo	ainda	destacar-se	a	transformação	de	vagões	
de	mercadorias	(nova	série	Kbs,	para	transporte	de	ma-
deira)	 ou	 a	 pintura	 das	 carruagens	 do	 comboio	Presi-
dencial,	em	tempos	mais	recentes.

Cerca	de	metade	do	seu	parque	foi	dedicado	ao	Metro	
do	Porto,	aí	 realizando-se	 todo	o	ciclo	de	manutenção	
das	duas	séries	de	automotoras	ao	seu	serviço	e	incor-
porando	um	parque	de	material.

Em breve Guifões voltará a ser a oficina movimentada que era em 2006 © João Cunha

oficinAS dE GuifõES  rEnAScEM pArA 
A fErroviA pESAdA



16

O dia 3 de Outubro de 2019 é uma data funda-
mental na história de um dos veículos mais 
curiosos que por cá circularam nas últimas 

décadas. A Corail VIP, há muito estacionada em Con-
tumil e sem serviço, foi rebocada pela locomotiva 
5611 numa marcha especial limitada a 70 km/h en-
tre Contumil e Entroncamento, cujas oficinais locais 
tratarão agora de repor em estado de marcha este 
veículo, já numa configuração diferente e para refor-
ço do parque Intercidades. Assim, as 57 carruagens 
Corail voltarão a estar 100% dedicadas ao tráfego 
regular de Longo Curso.

Esta	 operação	 singular	 insere-se	 no	 programa	mais	
vasto	de	recuperação	de	activos	que	a	CP	está	a	levar	
a	cabo	sob	a	presidência	de	Nuno	Freitas.	A	Corail	VIP	
foi	encostada,	sem	serviço,	no	ano	de	2012,	depois	de	
ter	entrado	em	desuso	evidente,	com	a	quantidade	de	
solicitações	anuais	em	expressivo	decréscimo.

Esta	 carruagem,	 89-97	 001,	 encontra-se	 homologa-
da	para	circular	a	200	km/h,	como	as	restantes,	mas	o	
longo	período	de	imobilização	recomenda	uma	cautelo-
sa	viagem	a	70	km/h	até	à	oficina	onde	reencontrará	a	

saúde.	Originalmente	apta	a	160	km/h	e	numerada	na	
anterior	série	85-74,	esta	carruagem	foi	o	último	veículo	
VIP	da	rede,	após	a	dedicação	e	transformação	da	Allan	
VIP	(veículo	0301)	em	laboratório,	por	conta	da	Infraes-
truturas	de	Portugal.

A	Corail	VIP	herda	alguns	conceitos	anteriormente	vi-
síveis	 nas	 famosas	Sorefame	 “bataclã”,	 uma	pequena	
série	de	carruagens	Sorefame	transformadas	para	ser-
viço	de	alto	gabarito	entre	Lisboa	e	Porto,	celebrizadas	
entre	outras	pela	viagem	do	papa	João	Paulo	II	ou	pela	
visita	de	estado	de	Collor	de	Melo,	ex-presidente	do	Bra-
sil.	Em	1999,	após	o	fim	do	serviço	ALFA,	a	CP	transfor-
mou	uma	série	de	carruagens	ALFA	Club,	tornadas	des-
necessárias,	e	transformou	esta	carruagem	para	serviço	
VIP,	capacitada	para	integrar	qualquer	circulação	regu-
lar	mas	oferecendo	comodidades	a	bordo	para	reuniões	
de	trabalho,	sendo	equipada	com	vídeo	e	televisão.

A	 evolução	 dos	 tempos	 e	 a	 forma	 como	 o	 comboio	
se	foi	posicionando	na	sociedade	acabou	por	condenar	
a	exclusividade	oferecida	por	esta	carruagem,	que	viu	
o	número	de	solicitações	baixar	de	 forma	muito	consi-
derável,	até	praticamente	deixarem	de	existir.	Foi	mui-

corAil vip – o fiM

Transporte da Corail VIP a caminho do Entroncamento  © Valério Santos

coMboio corrEio
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to	utilizada	em	inaugurações	
oficiais	ou	visitas	de	altas	en-
tidades	a	vários	sítios	da	rede	
ferroviária	 nacional,	 sendo	
ainda	incorporada	em	alguns	
eventos	corporativos	utilizan-
do	comboios	especiais.

A	 partir	 de	 2006,	 foi	 auto-
rizada	 a	 200	 km/h,	 como	as	
restantes	 carruagens	 Corail,	
após	montagem	de	ABS	e	de	
suspensão	anti-lacete	adicio-
nal,	 assumindo	 assim	 a	 sua	
última	figura.

Perante	 a	 grave	 crise	 que	
se	 abateu	 sobre	 o	 país	 e	 a	
queda	abrupta	do	tráfego	de	
passageiros,	a	CP	poupou	na	
sua	 manutenção	 e	 retirou-a	
de	 serviço,	 sem	previsão	de	
reutilização,	o	que	provocou	a	sua	progressiva	degrada-
ção	pela	exposição	aos	elementos	atmosféricos.	Agora,	
é	uma	 importante	adição	no	serviço	 Intercidades,	cuja	
procura	não	cessa	de	aumentar.	Será	assim	a	nova	car-
ruagem	Corail	de	2ª	classe,	um	processo	de	adição	que	
não	é	inédito	já	que	após	o	fim	dos	comboios	ALFA	com	
material	 convencional	 várias	 das	 antigas	 carruagens	
Alfa	 Club	 passaram	 por	 idêntico	 processo	 de	 adapta-
ção,	aumentando	o	parque	de	carruagens	Corail	de	2ª	
classe.

 © João Cunha,2008

© João Cunha,2008
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A ponte do Corge começa a 
ter o tabuleiro completamente 
montado, quer em termos 
metálicos, quer em termos de 
betonagem.

Depois de ter sido praticamente 
demolida no início das obras de 
requalificação da linha da Beira 
Baixa, a ponte do Corge volta a 

tomar forma

AS  obrAS EM curSo do fErroviA 
2020
Continuamos a acompanhar as novidades 

que vão surgindo nas obras que decorrem 
nas linhas da Beira Baixa, Beira Alta e tam-

bém do Minho. Sempre com o contributo fundamen-
tal do António Gonlçaves que tem acompanhado as 
obras das Beiras, contamos nesta edição com um 
inferessante conjunto de fotografias da autoria do 
Francisco Pereira referentes ao Minho.

A tão prometida inauguração da concordância, 
continua sem prazo para acontecer, se bem que 
essa seria mais uma atitude sem qualquer nexo da 

tutela. A verdade é que entramos no tempo “inver-
noso” o que já por si é sinónimo de atrasos, e assim 
sendo a reabertura da linha da Beira Baixa continua 
sem data à vista.

A renovação da Beira Alta levou a que a estação 
da Guarda se transformasse num estaleiro enorme.
No Minho a estação técnica de Carvalha está qua-
se pronta e a electrificação até à fronteira vai cami-
nhando sem grandes sobressaltos.

Linha da Beira Baixa

António Gonçalves
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Em cima alguns aspectos mais 
pormenorizados das obras que 
se vão efectuando na ponte do 

Corge.

Ao lado pormenor do reforço 
dos encontros na ponte dos 

Gogos.

A ponte dos Gogos implica uma 
série de trabalhos em relação 

aos pilares já que esta era uma 
ponte mista de cantaria e metal.
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Alguns pormenores 
bastante interessantes da 

montagem do tabuleiro 
metálico da ponte dos 

Gogos nas imagens 
acima.

Ao lado podemos ver o 
acesso a essa mesma 

ponte onde foi mantida 
e reforçada a parte em 

cantaria da mesma.
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Vista do tabuleiro da ponte dos 
Gogos na parte de cantaria no 

sentido Covilhã - Guarda

Aparelhos carriladores para 
serem instalados em diversas 
pontes existentes na linha da 

Beira Baixa
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Embora a fábrica de travessas 
do Tramagal tenha um ramal 
ferroviário de acesso , o 
transporte rodoviário continua a 
ser habitual.

Uma série de travessas em 
monobloco para substituir as 

antigas em bi-bloco.

Carril descarregado entre os 
quilómetros 211 e 212

Linha da Beira Alta

António Gonçalves
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Ao tempo que o terminal 
ferroviário da Guarda não tinha 
tanto movimento. A Somafel fez 
movimentar para aquela cidade 

dezenas de veículos ferroviários

Uma boa ocasião para se poder 
ver uma série de locomotivas a 

diesel de diferentes séries. 

Tudo o que são linhas e 
gavetos estão nestes dias 

completamentes lotados com 
material de obras
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Uma outra visão da futura 
estação técnica datada do início 
do mês de Outubro

Alguns postes de catenária já 
colocados 

Uma perspectiva da futura 
estação técnica no dia 5 de 
Outubro

Linha do Minho

Francisco Pereira
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Um "camelo" passa junto das 
obras da estação

Uma perspectiva mais 
abrangente dos trabalhos que 

decorrem na linha do Minho

Uma visão do estado das 
obras numa fase mais 

avançada da construção da 
estação
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 ESTAção  doS riAchoS Alvo dE rEQuAlificAção

A estação de Riachos na linha do 
Norte perto do Entroncamento viu 

serem concluídos diversos trabalhos de 
beneficiação 

A realçar  a limpeza e  impermeabilização 
da cobertura , reparação de beirados, 
limpeza de cantarias e a pintura integral 
do edifício de passageiros e muros 
envolventes.

Fotografia : Infraestruturas de Portugal

ApAc  coMEMorou  
AnivErSário

A APAC – Associação Portuguesa 
dos Amigos dos Caminhos 

de Ferro voltou a celebrar o seu 
aniversário com uma viagem 
ferroviária rumo a um ponto de 
interesse singular. No passado 
dia 12 de Outubro, a associação 
deslocou-se até à Martingança em 
comboios regulares, para realizar 
uma visita ao Museu do Cimento, 
da SECIL.

O Museu do Cimento recolhe testemunhos da importante 
actividade fabril na região, para o que a ferrovia contribuiu e 
ainda contribui decisivamente para regular e minimizar custos 
logísticos que são sempre tão sensíveis para um produto como 
o cimento.
Além da visita ao Museu do Cimento, a Associação realizou 
ainda o seu tradicional almoço de aniversário, com os cerca de 
70 participantes a soprarem as velas por mais um ano da mais 
antiga e maior associação portuguesa consagrada aos caminhos 
de ferro.

brEvES
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No passado mês de Outubro o Estado 
aprovou uma entrada de um valor 

aproximado de 519 milhões de euros na 
CP para reforçar o capital da empresa. 
O objectivo desta manobra financeira 
foi permitir o reembolso de empréstimo 
obrigacionista que vencia nesse mesmo 
mês de Outubro e que datava de uma 
operação efectuada em 2009..

ESTAdo injEcTou 519 MilhõES dE EuroS nAi cp

conSErvAção E bEnEficiAção dA ESTAção dE SinTrA

A empresa Infraestruturas de Portugal 
anunciou no passado mês de Outubro 

uma série de intervenções que vão 
decorrer na estação de Sintra.

“A intervenção tem por objetivo reabilitar os três 
edifícios que integram a estação e inclui reparação das 
fachadas, limpeza das cantarias de pedra, restauro das 
caixilharias de madeira e substituição da cobertura da 
entrada do edifício de passageiros.

Estas obras, que decorrerão no prazo de 90 dias, 
constituem a primeira parte de uma intervenção mais 
abrangente prevista para a Estação de Sintra, a decorrer 
em 2020, que incluirá a reparação das coberturas das 
plataformas, a substituição da sinalética e o restauro 
dos painéis de azulejos.”

Fotografia : Infraestruturas de Portugal

Este montante para além de servir para pagar o empréstimo serviu 
também para que a situação financeira e contabilística da CP 
ficasse mais aliviada, pese embora a empresa ferroviária continue 
em situação de falência técnica, uma situação que se arrasta há 
vários anos.

Fotografia de Fernando Liberato
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... E concurSo público pArA A conSTrução do 
TErMinAl vASco dA GAMA

Foi publicado no Diário da 
República o concurso público 

internacional relacionado com 
a concessão do novo terminal 
de contentores que vai ser 
construído em Sines e cujo valor 
de investimento é de 642 milhões 
de euros. 

O concurso internacional para a 
concessão, em regime de serviço 
público, onde se inclui o projecto, 
construção e exploração irá 
decorrer durante noves meses 
onde irão ser recebidas as 
diversas propostas. É previsto 
que a adjudicação possa ocorrer 
no último trimestre de 2020 com o 
início das obras a ocorrer em 2021, 
esperando que as mesmas durem 
cerca de 3 anos.

invESTiMEnToS EM SinES, coM o conTrATo pArA 
AMpliAção do  TErMinAl XXi ...

 Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, 
deslocou-se a Sines no passado dia 12 

de Outubro para assistir à assinatura de 
um aditamento ao contrato de concessão 
entre a Administração do Porto de Sines e 
a PSA Sines. Este aditamento, que entrou 
logo em vigor, vai permitir que se efectuem 
os tão necessários investimentos a nível 
da expansão do cais, redimensionamento 
e modernização dessa infraestrutura.

Este investimento que atinge os 660,9 M€ 
é totalmente privado e suportado pela PSA 
Sines. Para além da já referida expansão do 
cais de acostagem, cerca de 9,3 M€ foram 
utilizados para expansão da ferrovia, uma 
obra já praticamente concluída.
[http://www.apsinesalgarve.pt/ ]

Fotografia : Pedro André, 2015
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Segundo dados fornecidos pela CP 
o número de comboios suprimidos 

entre os meses de Julho e de Setembro 
foi de 632. No mesmo período do ano 
anterior esse número tinha atingido uns 
impressionantes 4527..

SuprESSão dE coMboioS nA cp cAiu 86% no 
vErão

MAiS duAS 1400S podErão SEr rEcupErAdAS no 
bArrEiro

No passado dia 28 de Outubro – por 
final, o aniversário dos caminhos de 

ferro em Portugal – a CP deslocou mais 
duas locomotivas 1400 do Entroncamento, 
onde há muitos anos aguardavam o 
destino final, para as oficinas do Barreiro.

As 1447 e 1461 foram entregues às oficinas do Barreiro, onde poderão vir a ser recuperadas ou, no pior dos casos, ceder alguns componentes 
a outras locomotivas que aí se encontram em reparação, como a 1424 ou a 1438 (esta última, anteriormente pertencente ao lote que foi vendido 
à Argentina).
Contrariamente a outros transportes recentes, neste caso nenhuma das locomotivas estava já capaz de frenar, pelo que além da 5612 titular a 
CP viu-se obrigada a juntar, à cauda, a locomotiva 1408, para assegurar o necessário peso-freio. Saída de manhã do Entroncamento, a marcha 
chegou perto das 15:00 ao Barreiro, após percorrer a linha de Vendas Novas.
No Entroncamento ficou ainda a locomotiva 1411, visivelmente pronta para seguir o mesmo destino, na companhia da locomotiva 1805, que 
aparentava estar também pronta para seguir para Sul. No caso da 1805, relembrem-se, tratar-se-á de concluir a sua revisão, que por problemas 
financeiros de um patrocinador inglês não se pôde completar no Entroncamento, nos últimos anos.
Fotografia da marcha junto à estação dos Riachos da autoria do Ricardo Quinas

A empresa referiu que existiram 
serviços que apresentaram índices de 
regularidade de 100 % onde se incluíram 
a linha do Oeste e do Alentejo. Mesmo no 
Algarve onde os problemas em termos de 
supressões são complicados de resolver, 
a CP informou que se efectuaram 99,62% 
de todos os comboios.  

Na imagem um IR prestes a sair da 
estação das Caldas da Rainha. Fotografia 
de Nuno Miguel em 2016
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porTo dE liSboA irá rEcEbEr 8.600 TonElAdAS dE 
cArril pArA A ip
O Porto de Lisboa começou no passado mês de Outubro 

a receber 8.600 toneladas de Carril 54E1 numa operação 
que vai decorrer até Janeiro de 2020. O valor da importação 
deste carril atinge os 6,4 milhões de euros e vão servir para 
serem fornecidos mediante pagamento aos empreiteiros 
que vencerem obras de adjudicação para a renovação e 
reabilitação de vias, evitando assim que esses tenham 
de proceder à importação desse material em pequenas 
quantidades. Segundo a IP estes carris vão ser utilizados 
na linha do Douro entre o Pinhão e Tua, no Alentejo entre 
Poceirão e Bombel e ainda no Algarve entre Loulé e Faro, 
sendo que alguns irão ser utilizados noutras pequenas obras 
que vão decorrer em Gaia ou na linha de Cascais.

Após a descarga do carril no Porto de Lisboa o 
mesmo foi (e irá continuar a ser) transportado pela 
Medway com destino ao Entroncamento onde é 
habitual ficar armazenado.

Fotografia : https://www.transportesenegocios.pt/

coMboio do porT2rAil não SE chEGou A 
EfEcTuAr

   O curso Port2Rail, promovido pela 
Escola Europea Intermodar Transport de 
Barcelona em parceria com Intermodal 
Portugal foi cancelado.
O curso que levaria os cerca de 20 alunos 
inscritos a percorrer em comboios os 
terminais de mercadorias da Bobadela, 
Sines, Setúbal, Leixões e Entroncamento 
não se efectuou por não ter sido possível 
colocar sobre carris o material circulante 

necessário devido essencialmente a 
questões burocráticas entre as diversas 
empresas envolvidas.

Uma imagem de Leixões, um dos locais 
que era previsto ter sido visitado.

Fotografia de Pedro André em 2018
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A ADRVT (Agência de Desenvolvimento 
Regional do Vale do Tua) procedeu 

à assinatura com a empresa Mota-Engil 
Railway Engineering SA a consignação do 
contrato que vai permitir reabilitar parte 
da linha do Tua para que os comboios 
possam finalmente voltar a circular.

AS obrAS nA linhA do TuA AvAnçAM finAlMEnTE

METropoliTAno dE liSboA rEcEbEu duAS propoSTAS 
pArA novoS  coMboioS 

Embora ternham sido convidadas 4 empresas  para 
apresentarem propostas para o fornecimento 

das novas composições para o Metro de Lisboa, 
apenas duas é que o fizeram.

Desse modo apenas a chinesa CRRC 
com a Thales e a Stadler com a Siemens 
concorrem ao concurso  lançado há mais 
de um ano para a compra de 14 novas 
unidades triplas e um novo sistema de 
sinalização, com um valor base de 127 
milhões de euros

Fotografia de António Pombo, 2011

As obras vão consistir na estabilização de taludes e aterros e reabilitação 
da via férrea num custo de 5 milhões de euros e vão demorar seis meses
Por outro lado serão investidos cerca de 600 mil euros na instalação de um 
sistema de detecção de queda de pedras na linha, num contrato a efectuar 
com a EFACEC.
O total de 5,6 milhões de euros será assegurado pela ADRVT, IP e EDP.

Fotografia de Pedro André na estação de Brunheda em 2016
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O tempO cOnsOme até as bOas intenções

Nesta	 altura,	 confesso,	 sou	 uma	 pessoa	
impaciente.	 Passada	 a	 alegria	 do	
afastamento	do	anterior	ministro	da	tutela,	

a	maior	 transparência	 e	 vontade	 da	 actual	 promete	
grandes	feitos	e	alinha	certamente	por	uma	bitola	de	
maior	razoabilidade	e	até	de	respeito	por	todos	nós.

No	entanto,	o	tempo	passa	e	é	implacável.	Estamos	
no	final	de	2019	e	nem	tudo	o	que	podia	ter	sido	feito	
foi	de	facto	concretizado.	Na	CP	a	situação	melhorou	
já	 bastante	 e	 vamos	 dando	 conta	 nestas	 páginas	
de	medidas	muito	concretas	e	realistas	para	fazer	a	
empresa	regressar	a	tempos	de	fiabilidade	já	há	muito	
esquecidos,	mas	para	lá	do	aproveitamento	da	prata	
da	casa	no	operador	ferroviário	e	da	reunião	de	EMEF	
e	 CP	 numa	 mesma	 estrutura,	 o	 sector	 ferroviário	
continua	a	carecer	de	acção	decisiva	e	rápida.

O	 desafio	 político	 desta	 legislatura	 é	 imenso	
e	 foi	 aumentado	 por	 uma	 legislatura	 anterior	
completamente	 perdida	 –	 pior,	 uma	 legislatura	 que	
infligiu	 danos	 pouco	 compreensíveis	 especialmente	
depois	do	período	de	assistência	externa	às	finanças	
do	Estado.	Mas	por	grande	que	seja,	a	palavra	está	
do	lado	do	governo.

O	Ferrovias	2020	é	uma	catástrofe	que	se	repete,	
aparentemente	 sem	 solução.	 Projectos	 e	 mais	
projectos	 são	 avaliados	 e	 reavaliados,	 adjudicados	
e	cancelados	–	aparecem	as	 “obras	de	excepcional	
complexidade”,	 a	 que	 nem	 renovações	 de	 serviços	
mínimos	 escapam,	 os	 projectistas	 que	 não	 sabem	
projectar	 ou	 os	 empreiteiros	 que	 não	 conseguem	
realizar	 as	 obras	 pelo	 preço	 a	 que	 se	 propuseram	
realizar.	E	vamos	continuando,	ao	sabor	do	vento,	a	
tolerar	 fracasso	 atrás	 de	 fracasso,	 gastando	 tempo	
precioso	e	pondo	em	causa	centenas	de	milhões	de	
Euros	prometidos	benevolamente	pela	Europa,	mas	
cujo	prazo	de	execução	se	aproxima	vertiginosamente.	
Intervenções	 como	 a	 linha	 de	 Sines	 ou	 a	 linha	 do	
Norte	encontram-se	já	agendadas	para	lá	de	2023	o	
que,	à	 luz	das	 regras	dos	financiamentos	aprovado,	
significará	a	sua	perda,	pura	e	simples,	e	o	início	do	
consumo	 das	 verbas	 prometidas	 para	 2024-2030,	
diminuindo	desde	 já	o	pacote	disponível	para	novas	
intervenções.

É	 certo	 que	as	 empresas	 estão	 sem	gente,	mas	
Portugal	também	não	é	um	deserto	de	know-how.	E	
de	um	ponto	de	vista	de	projecto	e	execução,	vivemos	

paredes	 meias	 com	 o	 país	
que	 mais	 ferrovias	 executou	
na	 Europa	 nos	 últimos	 trinta	
anos,	 de	 diversas	 tipologias,	
atravessando	 territórios	 dos	
mais	 heterogéneos	 e	 com	
estratégias	de	obra	das	mais	
diversificadas,	ainda	por	cima	
sendo	um	dos	países	de	obra	
ferroviária	mais	barata.	Se	no	
limite	aceitarmos	como	boa	a	
justificação	 de	 que	 Portugal	
está	 sem	 massa	 crítica	 no	
sector,	 porque	 razão	 não	
conseguimos	 captar	 algum	
interesse	 de	 Espanha,	 em	
especial	 agora	 que	 o	 sector	
lá	ultrapassou	o	pico	de	obras	
registado	 há	 alguns	 anos,	 e	

As obras sem fim na BeiraBaixa  ©  António Gonçalves
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tem	por	isso	capacidade	amplamente	disponível?

Não	 deixo	 de	me	 sentir	 a	 voltar	 a	 um	 lugar	 que	
conhecíamos	 de	 ginjeira,	 apesar	 da	 propaganda	
que	 a	 circundava:	 não	 há	 dinheiro?	 Concursos	
atrás	 de	 concursos	 são	 lançados	 com	 valores-base	
extraordinariamente	 baixos,	 inclusivamente	 para	
obras	 de	 real	 complexidade	 como	 será	 o	 caso	 da	
intervenção	no	 troço	mais	saturado	e	degradado	da	
linha	do	Norte	(Espinho	–	Gaia)	ou	da	renovação	da	
decrépita	linha	da	Beira	Alta,	o	que	sugere	uma	forte	
pressão	para	baixar	os	custos	inicialmente	estimados	
no	 programa.	 Por	 exemplo	 na	 Beira	 Alta,	 a	 que	
estavam	prometidos	700	milhões	em	início	de	núpcias,	
é	 possível	 extrapolar	 nesta	 altura,	 com	 base	 nos	
procedimentos	abertos,	que	a	 intervenção	se	quede	
por	meros	300	milhões.	Certamente	que	a	ambição	
é,	 desgraçadamente,	 uma	 vez	 mais	 minorada.	 No	
entanto,	e	mesmo	nesse	cenário,	é	 fácil	admitir	que	
se	esteja	a	pensar	em	preços	que	o	mercado,	pura	e	
simplesmente,	não	consegue	oferecer.

A	 demora	 faraónica	 das	 obras	 do	 Covilhã	 –	
Guarda,	 inicialmente	 destinadas	 para	 durar	 nove	
meses,	parece	sofrer	do	mesmo	mal,	por	entre	contra-
informação	 e	 alguns	 tímidos	 desmentidos	 que	 vão	
saindo	na	imprensa.	Tendo	em	conta	a	sua	criticidade	
para	 a	 globalidade	 do	 plano,	 já	 que	 só	 com	 a	 sua	
reabertura	 será	 possível	 intervir	 a	 fundo	 na	 Beira	
Alta,	apetece	questionar	se	era	o	projecto	certo	para	
subestimar	custos	e	actividades?

Para	lá	de	todas	estas	questões	a	que	parecemos	
continuar	 sem	 respostas,	 e	 que	 está	 até	 envoltas	
numa	certa	obscuridão,	tardamos	em	ver	concretizada	

uma	visão	para	o	 futuro.	O	que	
queremos	do	caminho	de	ferro?	
Que	critérios	de	equidade	devem	
ser	 observados	 ao	 longo	 do	
território?	 Que	 estratégia	 nas	
áreas	 metropolitanas?	 Que	
atractividade	 necessitamos	 que	
tenha	a	nossa	rede?

A	 demora	 na	 definição	
metodológica	 de	 como	 será	
discutido	e	montado	o	prometido	
Plano	Ferroviário	Nacional	parece	
encaminhar-nos	 novamente	
para	 um	 círculo	 restrito,	
possivelmente	 intoxicado	 pela	
curta	 abrangência	 conceptual	
de	vários	meios	políticos,	pois	a	

dada	altura	 tornar-se-á	urgente	publicitá-lo	e,	nessa	
altura,	não	haverá	já	tempo	de	organizar	uma	definição	
ampla	de	políticas	para	as	próximas	décadas.

Tanta	 incerteza	 joga	 em	 claro	 desfavor	 do	 meio	
ferroviário,	que	parte	de	uma	posição	muito	frágil	e	que	
vive	num	país	que	viverá	cada	vez	mais	pressionado	
pelos	aumentos	de	gastos	 sociais	–	mero	 resultado	
da	decadência	demográfica	–	e	que	assim	terá	mais	
dificuldade	 para	 lutar	 pelas	 fatias	 do	 orçamento	 de	
Estado	 que	 lhe	 deviam	 corresponder.	 Mas	 mesmo	
essa	 será	 uma	 discussão	 inútil	 se	 o	 sector,	 e	
respectiva	 tutela,	 não	 se	 provarem	merecedores	 de	
uma	 aposta	 inédita	 no	 nosso	 país.	 A	 incapacidade	
de	 propor	 visões	 ambiciosas,	 de	 arrumar	 o	 sector	
e	 ancorar	 verdadeiras	 estruturas	 de	 planeamento	
podem	ser	mortais,	e	nesse	ponto	a	minha	leitura	é	a	
de	que	continuamos	a	adiar	essa	estruturação.

Entretanto,	continuamos	a	ver	páginas	de	 jornais	
preenchidas	com	manifestos	ideológicos	preocupados	
se	é	o	Estado	que	emprega	maquinistas,	se	faz	escalas	
de	 revisores	 ou	 se	 compra	 locomotivas,	 quando	 na	
base	falta	antes	de	mais	uma	rede	ampla,	competitiva	
e	abrangente,	sem	a	qual	restará	apenas	solidariedade	
como	 factor	 de	manutenção	 dos	 caminhos	 de	 ferro	
portugueses.	A	mim,	parece-me	curto.	Mas	talvez	não	
haja	assim	tanta	gente	preocupada	com	este	marasmo	
em	que	sobrevivemos,	o	que	de	certa	forma	cauciona	
e	autoriza	a	navegação	à	vista	que	se	institucionalizou	
no	nosso	país.

 Linha de Sines. São Bertolomeu da Serra  © Nuno Miguel
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Nesta	edição	da	Trainspotter,	 o	Ultimo	Tire-
fond	vai	até	à	Beira	Alta,	mais	precisamente	
até	ao	apeadeiro	do	Baraçal	para	dar	a	co-

nhecer	um	pouco	da	história	e	das	modificações	que	
foram	acontecendo	ao	longo	dos	anos.	.

O	apeadeiro	do	Baraçal	fica	situado	ao	quilómetro	
173,2	da	linha	da	Beira	Alta	entre	as	estações	de	Ce-
lorico	da	Beira	e	de	Vila	Franca	das	Naves,	e	serve	
essencialmente	a	aldeia	com	o	mesmo	nome	situada	
a	escassos	30	metros	da	linha	ferroviária.	Esta	aldeia	
é	a	sede	de	freguesia	com	o	mesmo	nome,	que	se-
gundo	dados	do	município	de	Celorico	da	Beira,	con-
tava	com	269	habitantes.

Inicialmente	 Baraçal	 era	 apenas	 uma	 paragem,	
como	tantas	outras,	situada	em	plena	linha	da	Beira	
Alta	até	que	no	ano	de	1913	a	situação	se	alterou.	

Um	aviso	ao	público	datado	de	26	de	Fevereiro	de	
1913,	 relativo	 ao	 serviço	 provisório	 da	Paragem	do	
Baraçal	 por	 parte	 da	Companhia	 dos	Caminhos	 de	
Ferro	Portugueses	da	Beira	Alta	referia	o	seguinte:

“A	 paragem	 de	 Baraçal,	 situada	 entre	 as	 es-
tações	 de	 Celorico	 e	 Villa	 Franca	 das	 Naves,	 fica	
habilitada,desde	1	de	Março	de	1913.	a	fazer	serviço	
de	grande	e	pequena	velocidade,	interno	e	combina-
do,	com	as	seguintes	restricções:

a)	Não	recebe	nem	expede	volumes	de	peso	indi-
vizivel	superior	a	180	kilos.

b)	Também	não	recebe	nem	expede	vehiculos	nem	
aniames	(excepto	os	cãos	o	aquelles	que	sejam	tax-
ados	a	 peso,	 em	conformidade	 com	o	N.B.	 dos	 re-
spectivos	 capitulos	 IX	e	 IV	da	Tarifa	Geral	 daquella	
Companhia.

c)	Os	expedidores	coadjuvarão	a	pesagem	e	a	con-
dução	dos	volumes	para	o	local	onde	devem	ser	car-
regados,

d)	Os	consignatários	 retirarão	as	suas	 remessas,	
dentro	do	praso	de	12	horas	da	sua	chegada,	do	local	
onde	tiverem	sido	descarregadas.

e)	 O	 praso	 de	 armazenagem	 gratuita	 é	 limitado,	
seja	qual	fôr	a	tarifa	applicada,	as	6	horas	contadas	

ApeAdeiro do BArAçAl

TEXTo : pEdro André 
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desde	a	hora	em	que	os	volumes	forem	depositados	
para	 expedir,	 ou	 da	 chegada	 do	 comboio	 em	 que	
forem	transportados.

A	 Companhia	 fica	 isenta	 de	 toda	 a	 responsabili-
dade	por	avaries	do	molhas	ou	outras	quaisquer	re-
sultantes	 da	 falta	 de	 caes	 coberto	 n’esta	 Paragem	
para	armazenagem	de	mercadorias.

A	 Companhia	 dos	 Caminhos	 de	 Ferro	 da	 Beira	
Alta	 também	não	se	 responsabiliza	pelo	atrazo	que	
as	 remessas	de	pequena	velocidade	possam	sofrer	
à	partidade,	quando	os	volumes	de	que	se	compon-
ham,	devido	ao	seu	numero,	tenham	de	fraccionar-se	
para	seguir	por	differentes	comboios,

Os	preços	applicaveis	ao	transporte	de	passagei-
ros	e	bagagens	são	calculados	tem	em	vista	as	dis-
tancias	seguintes:

De	Baraçal	a	Pampilhosa	......	124	kilometros

Do	Baraçal	a	Guarda	.............	34								“

Os	preços	para	o	transporte	de	mercadorias	serão	
os	resultantes	da	applicação	das	tarifas	às	estações	
immediatas	–	Celorico	ou	Villa	Franca	–	conforme	o	
sentido	da	remessa.”	

Logo	em	Março	seguinte,	no	dia	1	de	de	Março	foi	
publicado	novo	aviso	ao	público,	desta	vez	efectivo	
e	bastante	reduzido	em	relação	ao	anterior	onde	só	
constava	o	seguinte:

“A	 paragem	 de	 Baraçal,	 situada	 entre	 as	 es-
tações	 de	 Celorico	 e	 Villa	 Franca	 das	 Naves,	 fica	
habilitada,desde	1	de	Março	de	1913.	a	fazer	serviço	

de	grande	e	peque-
na	 velocidade,	 in-
terno	 e	 combinado,	
com	 as	 seguintes	
restricções:

a)	 Não	 recebe	
nem	 expede	 vol-
umes	 de	 peso	 in-
divizivel	 superior	 a	
180	kilos.

b)	 Também	 não	
recebe	nem	expede	
vehiculos	 nem	 an-
iames	 (excepto	 os	
cãos	 o	 aquelles	
que	 sejam	 taxados	
a	 peso,	 em	 confor-
midade	 com	o	N.B.	
dos	 respectivos	 ca-
pitulos	 IX	 e	 IV	 da	
Tarifa	Geral	daquel-
la	Companhia.”

De	 paragem,	 o	
Baraçal	 passou	 a	
apeadeiro,	 e	 após	

as	modificações	ocorridas	em	1913,	o	movimento	fer-
roviário	 aumentou	 o	 que	 levou	 a	 que	 a	Companhia	
em	1916	tivesse	de	proceder	novamente	a	alterações	
em	termos	de	tráfego.	Foi	assim	publicado	um	aviso	
ao	público	por	parte	da	Companhia	dos	Caminhos	de	
Ferro	Portugueses	da	Beira	Alta	com	a	data	de	16	de	
Fevereiro	de	1916.

“Serviço	no	apeadeiro	do	Baraçal

A	 partir	 de	 hoje,	 o	 apeadeiro	 do	Baraçal	 fica	 ha-
bilitado	a	fazer	todo	o	serviço	de	grande	e	pequena	
velocidade,	 sendo	 as	 remessas	 de	 vagão	 completo	
sujeitas	ás	condições	seguintes:

Expedições.	 -	Os	 carregamentos	e	a	 sua	 ligação	
por	cordas,	e	a	cobertura	com	encerados,	serão	feitos	
por	gente,	conta	e	risco	dos	expedidores.

As	mercadorias	a	expedir	não	podem	permanecer	
mais	tempo	do	que	é	necessário	para	se	effectuar	o	
seu	carregamento	nos	vagões.

A	Companhia	não	se	 responsabilisa	por	qualquer	
demora	que	possa	haver	no	fornecimento	dos	vagões	
requisitados.

	
Chegadas.	-	A	descarga	das	remessas	será	feita	por	
gente,	conta	e	risco	dos	consignatários.

As	mercadorias	 descarregadas	 só	 poderão	 esta-
cionar	 no	 apeadeiro	 o	 tempo	 indespensavel	 para	 o	
seu	carregamento	em	carros,	não	se	responsabilisan-
do	a	Companhia	pela	sua	guarda,	nem	pelas	avarias	

Uma vista geral do apeadeiro, situado onde estavam as instalações da estação © Pedro André,2013
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que	alli	possam	sofrer.

A	 Companhia	 reserva-se	 o	 direito	 de	
fazer	 seguir	 á	 estação	 de	 Celorico	 os	
vagões	que	não	tenham	sido	descarrega-
dos	 durante	 o	 praso	 de	 estacionamento	
gratuito	 concedido	 pela	 Tarifa	 de	 desp-
esas	accesórias,	e	de	as	descarregar	alli,	
ficando	de	conta	do	consignatário	as	im-
portancias	correspondentes	ao	transporte	
para	 aquella	 estação,	 descarga	e	arma-
zenagem,	assim	como	ao	novo	transporte	
para	o	apedeiro	do	Baraçal,	se	isso	tiver	
logar.

Aos	transportes	procedentes	do	apea-
deiro	 do	 Baraçal	 ou	 a	 elle	 destinados,	
serão	applicadas	as	tarifas	especiaes	em	
vigor	 que	 corresponderem,	 ou	 a	 Tarifa	
Geral,	conforme	 fôr	mais	vantajoso	para	
o	expedidor,	bem	como	a	tarifa	de	desp-
esas	accessorias.

Os	preços	applicaveis	ao	transporte	de	passagei-
ros	e	bagagens	são	calculaos	seguindo	os	seguintes	
minimos	de	distancias:

De	Baraçal	a	Celorio	..........................	6	kilometros

De	Baraçal	a	Villa	Franca	da	Naves...	9	kilometros

Os	preços	applicaveis	aos	transportes	de	mercado-
rias	serão,	como	até	aqui,	calculados	suppondo	a	par-
tida	da	estação	immediatamente	anterior	ao	apeadei-
ro	e	a	chegada	á	estação	immediatamente	seguinte,	
consideradas	no	sentido	de	marcha	dos	trens.

Bilhetes	d’ida	e	volta	–	Preços,sem	o	selo	incluido:

Do	Baraçal	a	Villa	Franca	e	volta,	ou	vice	versa	....	
$19	em	2.ª		----	$	14	em	3.ª

Do	 Baraçal	 a	 Celorico	 e	 volta,	 ou	 vice	 versa	
...........$16	em	2.ª	-----	$	11	em	3.ª

A	 venda	 d’estes	 bilhetes	 é	 regulada	 pelas	 con-
dições	da	tarifa	especial	n.º12	de	grande	velocidade.”

A	evolução	da	antiga	paragem	deu-se	até	à	che-
gada	de	Baraçal	como	estação.

No	ano	de	1935	foram	efectuadas	pela	companhia	
importantes	obras	de	melhoramento	onde	se	incluiu	a	
reparação	do	edifício	da	estação	com	a	substituição	
dos	rebocos	exteriores,	e	em	1937	eram	apenas	3	as	
circulações	que	em	cada	sentido	faziam	serviço	com-
ercial	no	Baraçal.	No		 início	da	década	de	40	foram	
efectuadas	 novas	 obras	 de	 reparação	 na	 estação	
com	destaque	para	o	arranjo	do	telhado	e	a	manuten-
ção	feita	em	uma	das	guaritas	das	agulhas.

Em	1949	 foi	aprovado	pelo	Ministro	das	Comuni-
cações	 do	 projecto	 de	 aditamento	 aos	 quadros	 de	
distâncias	de	aplicação	quilométrica	da	linha	da	Beira	

Baraçal © Pedro André, 2013
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Alta,	atribuindo	assim	distâncias	próprias	ao	apead-
eiro	de	Baraçal.

O	Baraçal	nos	tempos	mais	áureos,	em	que	estava	
elevada	à	categoria	de	estação	contava	com	uma	lin-
ha	directa,	onde	estava	situado	o	edifício	de	passage-
iros,	e	uma	de	resguardo,	ambas	com	comprimento	
útil	de	148	metros	que	permitia	que	se	efectuassem	
cruzamentos.	 Existia	 ainda	 uma	 linha	 de	 saco	 de	
acesso	ao	cais	com	57	metros	de	comprimento	que	
era	acessível	pelo	lado	da	Pampilhosa.	Ao	contrário	
do	habitual	o	cais	de	mercadorias	era	praticamente	
descoberto	existindo	apenas	um	pequeno	telheiro	de	
dimensão	 reduzida.	 Para	 utilização	 do	 pessoal	 fer-
roviário	existia	ainda	um	forno	para	confecção	de	pão	
e	um	tanque	de	água.

Na	 década	 de	 80	 foram	 levantadas	 as	 linhas	 de	
resguardo	e	de	cais,	ficando	apenas	a	linha	directa.	
Em	1981	eram	4	as	circulações	em	cada	sentido	com	
paragem	no	Baraçal,

O	 edifício	 de	 passageiros	 era	 algo	 diferente	 do	
que	é	habitual	encontrar	na	Beira	Alta,	talvez	por	ter	
sido	construído	numa	fase	posterior.	Era	constituído	
por	apenas	um	corpo	com	dois	pisos,	sendo	que	es-
tava	decorado	com	azulejos	verdes	e	brancos.	Para	
protecção	dos	passageiros	existia	ainda	um	telheiro	
metálico	 como	 é	 tradicional	 em	 grande	 parte	 das	
estações	 portuguesas.Tendo	 em	 conta	 a	 reduzida	

dimensão	do	mesmo,	 teria	a	habitação	do	chefe	no	
primeiro	andar	e	as	instalações	básicas	de	apoio	ao	
passageiro	no	rés	do	chão.

A	 demolição	 do	 edificado	 terá	 ocorrido	 em	 finais	
da	 década	 de	 80,	 início	 da	 década	 de	 90	 quando	
se	procedeu	à	modernização	da	linha	da	Beira	Alta,	
já	 que	 em	 1995	 num	 vídeo	 disponibilizado	 pelo	
Jorge	 Ferreira	 no	 youtube	 [https://www.youtube.
com/watch?v=YsZnvNN6f-M]	 já	 não	 existe	 qualquer	
sinal	da	estação,	restanto	apenas	a	plataforma	e	os	
candeeiros	de	iluminação	e	uma	guarita	do	agulheiro.

Nos	dias	de	hoje	o	Baraçal	é	um	simples	apead-
eiro	com	plataforma	e	abrigo	de	passageiros,	ambos	
modernizados,	mas	onde	param	apenas	2	comboios	
diários,	um	em	cada	sentido.	Da	antiga	estação	res-
tam	partes	da	vedação	em	cimento	armado	que	era	
tradicional	nas	dependências	ferroviárias	e	as	ruínas	
do	antigo	forno.

Não	posso	deixar	de	realçar	que	foi	impossível	em	
tempo	útil	descobrir	quem	é	o	autor	da	fotografia	que	
abre	o	artigo,	isto	embora	tenham	sido	feitas	algumas	
diligências	nesse	aspecto,	uma	das	quais	via	Face-
book	onde	se	questionou	a	autoria	da	mesma.	Ao	au-
tor	as	nossas	desculpas	e	caso	haja	a	possibilidade	
de	no	futuro	de	identificar	o	fotógrafo	teremos	todo	o	
gosto	numa	próxima	edição	de	o	realçar	conveniente-
mente.

Vista do abrigo de passageiros com as ruínas do forno do pão em segundo plano  © Pedro André,2013
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Série de locomotivas adquiridas em 1924 no 
âmbito das reparações da I Guerra Mundial, 
pelos Caminhos de Ferro Sul e Sueste. 	

Consideradas à época as melhores locomotivas a 
vapor, o sistema compound de quatro cilindros pos-
sibilitava a tração de comboios de 400 toneladas a 
velocidades de 120km/h em patamar. 

O peso total de 130 toneladas, da locomotiva e 
tender, impedia a deslocação destas locomotivas 
em toda a rede do Sul e Sueste, limitando o seu per-
curso entre Barreiro - Beja a três com-
boios diários em cada sentido. Com o ar-
rendamento das linhas do Sul e Sueste 
pela Companhia dos Caminhos de Ferro 
Portugueses (1927), a 553 passou a fa-
zer serviço de passageiros, mistos ou de 
mercadorias, estando afetas ao Depósito 
de Campolide (Linha do Norte), com des-
taque para os comboios rápidos Lisboa-
-Porto. 

Nos anos 40, a passagem de algumas 
máquinas à utilização de óleo combustí-
vel e os arranjos nas obras de arte a Sul 
da Funcheira, permitiu o intensificar do 
trabalho das Pacific a Sul, chegando a 
Vila Real de Santo António, tornando-se 

no Rápido do Algarve, o 
serviço mais emblemático 
desta linha e das locomo-
tivas desta série. 

Na década de 50, a par-
tir do depósito do Barreiro, 
asseguraram serviços de 
passageiros no eixo Bar-
reiro/ Beja/ Funcheira e 
serviços tranvias, compe-
tindo pelos serviços prin-
cipais neste depósito com 
as ALCO. A introdução das 
máquinas diesel, levou ao 
progressivo retiro destas 
locomotivas dos serviços 

habituais. 

Em 1968, com o fim do vapor a Sul, a CP 553 foi 
deslocada para o Depósito de Contumil, fazendo 
serviço na linha do Minho e na linha do Douro até 
à Régua, devido à falta de locomotivas a vapor no 
Norte. O início dos anos 70 marcou o fim dos seus 
serviços de tração.

Foram construídas pela Henschel & Sohn em 1924

Locomotiva a vapor cp 553 
https://www.fmnf.pt/Museu Nacional Ferroviário



Estação técnica de 
Carvalha na linha do 
Minho em Outubro de 
2019

Francisco Pereira
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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.

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	Alsthom	ou	a	Ericsson.

O	 primeiro	 volume	 de	 uma	 colecção	 sobre	 as	
carruagens	 dos	 caminhos	 de	 ferro	 portugueses,	 da	
autoria	de	Fernando	Cunha	Pedreira.

Esta	 obra	 inclui	 61	 desenhos,	 70	 fotografias	 e	
15	 quadros,	 preenchendo	 ricamente	 um	 livro	 de	
excepcional	 importância	histórica.	As	receitas	do	livro	
revertem	na	íntegra	para	projectos	da	APAC

Descrição
Este	 livro,	 o	 primeiro	 de	 uma	 série	 que	 procurará	

descrever	 todas	 as	 carruagens	 de	 via	 larga	 que	
pertenceram	 às	 diversas	 companhias	 portuguesas	
desde	 os	 primórdios	 do	 caminho	 de	 ferro	 até	 aos	
nossos	dias,	é	o	resultado	da	grande	paixão	do	autor	
pelo	 tema,	paixão	 talvez	nascida	nas	viagens	para	a	
Beira	Alta	 na	 meninice.	 Da	 recordação	 do	 momento	

mágico	que	era	o	da	mudança	de	comboio	em	Coimbra	ou	na	Pampilhosa	onde	se	apeava	de	modernas	
carruagens	de	bogies	para	tomar	lugar	em	pequenas	mas	confortáveis	carruagens	de	dois	eixos,	umas	
vezes	verdes	outras,	quase	sempre,	de	madeira	envernizada	com	os	corrimãos	em	latão,	sempre	brilhantes,	
e	com	aquele	característico	e	entranhado	cheiro	a	fumo.

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



424242





esgotado

Novid
ade

esgotado

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.

TrAinSpoTTEr iMprESSA

esgotado


