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Na preservação dos antigos sistemas de tracção eléctrico, como os que faziam parte de linhas
de transporte com carros eléctricos, lida-se com estruturas produtivas, e por isso há
necessidade de atender à forma como o sistema evoluiu, ao produto da sua actividade e à sua
relação com a sociedade humana.
Estas considerações podem ser importantes na análise de uma linha de carros eléctricos
preservada — uma linha histórica —, como a linha centenária de Sintra à Praia das Maçãs.

A linha em via simples e bitola métrica, actualmente com uma extensão de cerca de 13 km,
desenvolve-se à margem de estradas nacionais — de Sintra a Colares margina a EN 247, e de
Colares à Praia das Maçãs margina a estrada EN 375. Nalguns pontos a linha possui
resguardos, o que permite o cruzamento dos veículos. Na sua constituição e na sua função é
uma linha vicinal com prioridade absoluta.
Esta linha, como linha electrificada, começou a ser pensada em 1900 com a criação da
Companhia de Caminho de Ferro de Sintra à Praia das Maçãs e surgiu da necessidade de
prolongar o caminho de ferro com tracção a vapor para além de Sintra, onde chegara em
1887, até ao mar, servindo a rica região hortícola e vinhateira de Colares. A linha entre
Sintra-Gare e Colares foi inaugurada em 31 de Março de 1904, em Julho passou a ligar
Sintra-Gare à Praia das
Maçãs. Em 1929 a linha foi
prolongada para o centro
de Sintra (mais 1,8 km),
tendo terminado esta
ligação em 1955. Em 1930
a linha foi prolongada até
Azenhas do Mar (mais
2 km), tendo terminado
esta ligação em 1954.
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A electrificação desta linha de transporte foi feita com o material eléctrico típico desta época
(1900), e o aspecto histórico saliente é que o material circulante, e o sistema de tracção
eléctrica, apesar de reabilitados, não foram sendo actualizados.
•  Tipo de Tracção
A electrificação desta linha de transporte público é feita em corrente contínua (500 V) com
alimentação aérea por trólei. A energia era produzida em corrente contínua em central
termoeléctrica própria, e a partir de 1921, passou a receber a energia (CA) de uma linha
Estoril-Sintra (10 kV) da CRGE — Companhias Reunidas de Gás e Electricidade, que era o
fornecedor da cidade de Lisboa. As características da energia eléctrica eram alteradas com o
auxílio de uma comutatriz.
•  Veículos
Os veículos actualmente utilizados na linha —
motores e atrelados —  resultam de pequenas acções
de reabilitação sobre os antigos veículos da linha,
construídos pela firma americana J. G. Brill. Possui
veículos abertos e fechados, sendo constituídos por
um caixa montada sobre chassis, com quatro rodas.
Os veículos têm dois motores eléctricos de corrente contínua com excitação série (37 kW,
500 V), um por cada rodado. O controlo dos motores é do tipo reostático, com um pequeno
número de pontos em cada modo de funcionamento: motor e gerador (frenagem reostática).
Possui ainda freio mecânico manual e freio electromagnético.

•  Alimentação Aérea
No processo de reabilitação a alimentação aérea foi modernizada,
passando a linha de alimentação, em cobre, a estar suspensa de
estruturas tubulares metálicos
com espias de material sintético.

•  Via
A via foi remodelada, assentando os carris em travessas de
madeira pregados por tirafundos, sobre leito de balastro.
No entanto houve pouco cuidado na sustentação dos
pontos de ligação dos carris (juntas ou eclisses), que
durante o movimento provocam ruído e saltos do veículo.

A electrificação desta linha pretendeu dar à ligação entre Sintra e a
Praia das Maçãs um sistema de transporte apto a vencer, com uma
velocidade razoável as subidas provocadas pela diferença de
altitude entre os pontos terminais, 200 m. Aproveitando as
condições naturais criou-se assim aquilo que
foi designado como — “A Linha de Eléctricos
mais Romântica da Europa”. No entanto a
alteração do modo de transporte das pessoas,
a diminuição da importância das praias da
Costa da Ericeira a Cascais, e a cristalização

técnica desta linha de transporte reduziram-na a uma mera linha
histórica, durante os meses de Verão (Maio a Outubro): evoca a
memória de um modo de transporte, constitui uma curiosidade para os
turistas e transporte normal para algumas pessoas idosas.
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