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As novidades de Agosto

vAriANtE dA trOFA AbrE A 15 dE AgOstO
 
A nova variante da trofa começará a receber comboios no dia 16 de 
Agosto, depois de ser inaugurada no dia 15. O novo traçado permite 
fugir ao estrangulamento que se verifica hoje em dia na Trofa (via 
única), permitindo também um aumento da velocidade comercial para 
os 140 km/h (no caso dos comboios basculantes). Todos os horários 
da zona Norte serão reformulados para se adequarem a esta nova 
infra-estrutura.

rEgiONAis NO lEstE mAis ráPidOs
 
Aproveitando as recentes renovações de via entre Arroches e Elvas, a 
CP a partir de 01 de Agosto passa a operar regionais mais rápidos em 
27 minutos entre Entroncamento e badajoz, face à situação existente 
até aqui.

A velocidade de ponta das Allan 0350 passará a ser plenamente uti-
lizada no troço em questão - 100 km/h.

tAkArgO COm PrEJuízOs
 
A takargo encerrou 2009 com um prejuízo de 1,3 milhões de Euros, 
explicável com a aposta forte que a empresa fez para atrair clientes 
para a ferrovia. 2010 para já está a ter um aumento mais modesto na 
procura do que o esperado, mas ainda assim no último mês foi pos-
sível constatar uma recuperação da actividade da empresa.

A takargo espera fechar 2010 em terreno positivo.

1424 rEgrEssA AO ACtivO
 
É com satisfação que vemos confirmada a recuperação da locomotiva 
1424, que em sequência de uma avaria no Algarve em Abril de 2009 
a fez afastar-se dos carris por mais de um ano. vai levar um motor 
diesel reparado em substituição do seu actual, numa intervenção que 
já começou.

Nos meses que se seguem é de esperar então que retome o serviço 
comercial, ao serviço da CP Carga.

© ricardo Ferreira

© João Cunha
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dEsCArrilAmENtO NA 
liNhA dO NOrtE

No passado dia 16 de Julho registou-

se um descarrilamento de um comboio 

de mercadorias junto ao apeadeiro de 

válega, originando uma longa interrup-

ção nas duas vias da mais importante 

linha do Norte, situação que ficou re-

solvida ainda no mesmo dia com a ab-

ertura apenas de uma via. tratou-se 

do comboio 51335 Entroncamento-ga-

ia, que neste dia tinha como tracção a 

4706, composto por cisternas de madrid 

e Ealos com estilha para darque. Foi logo 

a seguir à passagem do apeadeiro que 

um dos Ealos descarrilou num garrote, 

registando-se consequentemente o des-

carrilamento de metade da composição. 

Ocorreram de imediato ao local vários 

veículos de socorro da refer, como o so-

corro de Contumil e a grua do Entronca-

mento. Felizmente os danos limitaram-

se à infra-estrutura.

No dia 29 de Junho foi apresentada, em munique, a nova 

plataforma de locomotivas da siemens: a vectron. Esta 

plataforma baseia-se nos dois produtos anteriores da empresa 

alemã, Eurosprinter e Eurorunner, para uma locomotiva 

eléctrica, e aposta na praticabilidade como característica 

principal: muitas das suas características (velocidade máxima, 

por exemplo), serem reajustadas posteriormente sem grandes 

encargos. Esta locomotiva estará patente na edição deste 

ano da innotrans, que se realiza de 21 a 24 de setembro em 

berlim.

siEmENs rEvElA NOvA lOCOmOtivA

© http://www.bomdia.lu

© siemens
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transporte de Jet-Fuel reforçado

Durante o mês de Julho, a CP Carga teve de reforçar o transporte de Jet-Fuel com origem na refinaria da 
Petrogal em sines. Os picos de tráfego aéreo sobretudo no aeroporto de Faro obrigaram a realizar um se-
gundo comboio diário durante dez dias, sendo de destacar o horário diurno que permitiu a rara oportuni-
dade de fotografar este tráfego tão específico à luz do dia.

Paralelamente, também em Julho a CP Carga efectuou quatro transportes de Jet-Fuel entre a Petrogal e 
a bobadela, para responder a um pico de tráfego registado na Portela, repetindo assim um transporte já 
realizado também em 2009, na altura devido a uma avaria no oleoduto sines - Aveiras.

A tracção de todos estes comboios esteve a cargo das 4700, aproveitando a 1400 destacada para o ramal 
da Petrogal para manobrar lá a composição, uma vez que o ramal não está electrificado.

© Pedro André

© Pedro André
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Ajustes na frota da CP

A frota de locomotivas da CP 
teve no último ano importantes 
mudanças. A CP regional em 
primeiro lugar praticamente 
extinguiu as locomotivas do 
seu parque. Apenas sobra uma 
1400 para serviços de aluguer 
esporádicos e sobra a 9004, 
locomotiva de via estreita, quase 
irremediavelmente condenada a 
prazo pelo fecho das vias estrei-
tas do douro.

No longo Curso, as mudanças 
foram imensas. O fecho do Alen-
tejo para obras de modernização 
levou à saída de várias 1930, 
situação que se poderá agravar 
quando em 2011 a electrificação 
da beira baixa for dada por con-
cluída. Na tracção diesel ainda os 
locotractores sentinel foram to-
dos retirados de serviço e substi-
tuídos por três locomotivas 1400, 
todas em serviço na estação de 
santa Apolónia.

Quanto à tracção eléctrica, a 
frota da CP longo Curso é agora 
praticamente toda constituída 
por locomotivas 5600, que tran-
sitaram da CP Carga. sobram 
apenas duas locomotivas 2600, 
que serão entregues à CP Frota a 
breve prazo.

Na CP Carga as mudanças foram 
ainda maiores. As novas 4700 
permitiram o abate total das 
2500 e 2550, e ainda a cedên-
cia de algumas 5600 ao longo 
Curso. As 2600 permitiram as 
restantes saídas das 5600, mas 
não irão expandir mais a sua pre-
sença na CP Carga, pelo menos 
para já. são apenas onze actual-
mente, havendo por isso várias 
locomotivas encostadas sem 
qualquer atribuição.

No capítulo da tracção diesel, de 
registar que a CP Carga man-
tém ao máximo em serviço as 
locomotivas 1550 e 1900, prati-
camente só sem serviço quando 
precisam de grandes interven-
ções em oficina. Começou o afas-
tamento das locomotivas 1960, 
havendo já quatro abatidas ao 
serviço e outras duas entregues 
à CP Frota. As 1930, agora quase 
sem trabalho no longo Curso 
mas que mantêm os seus planos 
de grandes reparações, poderão 
quem sabe ser chamadas a refor-
çar a frota da CP Carga numa al-
tura em que os meios de tracção 
já escasseiam novamente pelo 
grande crescimento do tráfego de 
mercadorias operado pela em-
presa.

por João Cunha

Nos próximos tempos, resumi-
damente, o que se espera é o 
fim das prestações das 1930 nos 
comboios de passageiros (há 
apenas uma incógnita - a tracção 
do lusitânia) e das 1960 nos 
comboios de mercadorias, em-
bora o horizonte temporal da sua 
concretização esteja ainda de-
pendente de algumas variáveis. 
Para breve será concretizada a 
total homogeneização da frota 
de locomotivas eléctricas da CP 
longo Curso, para passar a ter 
apenas e só locomotivas 5600.

Na CP Carga, além das 4700, 
ficarão cinco 5600 equipadas com 
engate Atlas e pelo menos quatro 
locomotivas da mesma série com 
engates normalizados uiC. A 
frota mínima de 2600 a ficar ao 
serviço será de dez (as equipas 
com unidade múltipla), embora 
seja de prever uma afectação 
maior por conta da redução do 
número de 5600 e do aumento 
exorbitante do tráfego que se 
verifica este ano. Assunto a se-
guir com atenção.

Nos quadros, são referidas todas 
as locomotivas diesel e eléctri-
cas. A excepção são às 1400, 
por serem muitas, o que leva a 
que sejam apenas referidas as 
unidades ainda dadas ao serviço, 
pelo que os números em falta 
são de locomotivas já demolidas, 
enviadas para a Argentina ou 
retiradas de serviço comercial. 
também não são referidos os 
locotractores 1150, impedidos de 
circular pela ig4, sendo de referir 
que a maioria deles está cedido 
a grupos oficinais ou a empresas 
clientes do caminho de ferro.

© João Cunha

© João Cunha
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Número Afectação

1404 CP Carga

1408 CP Carga

1411 CP Carga

1412 CP Carga

1413 CP regional

1415 CP Carga

1422 CP Carga

1424 reserva CP Frota

1427 CP longo Curso

1428 CP Carga

1429 CP Carga

1431 CP Carga

1435 CP Carga

1437 CP Carga

1442 CP longo Curso

1444 CP Carga

1446 CP Carga

1447 reserva CP Frota

1450 CP Carga

1455 CP Carga

1456 CP Carga

1457 CP longo Curso

1461 CP Carga

1462 CP Carga

1463 CP Carga

1465 CP Carga

1466 CP Carga

1551 reserva CP Frota

1552 CP Carga

1553 reserva CP Frota

1554 CP Carga

1555 CP Carga

1556 CP Carga

1557 CP Carga

Número Afectação

1559 CP Carga

1560 CP Carga

1561 demolida

1562 reserva CP Frota

1563 CP Carga

1564 CP Carga

1565 CP Carga

1566 CP Carga

1567 CP Carga

1568 CP Carga

1569 CP Carga

1570 CP Carga

1901 CP Carga

1902 CP Carga

1903 CP Carga

1904 CP Carga

1905 CP Carga

1906 reserva CP Frota

1907 reserva Campolide

1908 CP Carga

1909 CP Carga

1910 reserva CP Frota

1911 CP Carga

1912 CP Carga

1913 CP Carga

1931 vendida Argentina

1932 CP longo Curso

1933 vendida Argentina

1934 vendida Argentina

1935 CP longo Curso

1936 vendida Argentina

1937 reserva CP Frota

1938 reserva CP Frota

1939 reserva CP Frota

Número Afectação

1940 reserva CP Frota

1941 Para Argentina

1942 reserva CP Frota

1943 CP longo Curso

1944 reserva CP Frota

1945 reserva CP Frota

1946 CP longo Curso

1947 reserva CP Frota

1961 demolida

1962 CP Carga

1963 CP Carga

1964 CP Carga

1965 retirada de serviço

1966 retirada de serviço

1967 retirada de serviço

1968 retirada de serviço

1969 CP Carga

1970 reserva CP Frota

1971 CP Carga

1972 reserva CP Frota

1973 CP Carga

2601 CP Carga - um

2602 CP Carga - um

2603 CP longo Curso

2604 reserva CP Frota

2605 CP Carga - um

2606 reserva CP Frota

2607 CP Carga - um

2608 reserva CP Frota

2609 reserva CP Frota

2610 CP Carga - um

2611 CP Carga - um

2612 CP Carga - um

2621 reserva CP Frota

© João Cunha
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© João Cunha

Número Afectação

2622 CP Carga

2623 CP Carga - um

2624 CP longo Curso

2625 reserva CP Frota

2626 CP Carga - um

2627 CP Carga - um

2628 reserva CP Frota

2629 reserva CP Frota

4701 CP Carga

4702 CP Carga

4703 CP Carga

4704 CP Carga

4705 CP Carga

4706 CP Carga

4707 CP Carga

4708 CP Carga

4709 CP Carga

4710 CP Carga

4711 CP Carga

4712 CP Carga

4713 CP Carga

Número Afectação

4714 CP Carga

4715 CP Carga

4716 CP Carga

4717 CP Carga

4718 CP Carga

4719 CP Carga

4720 CP Carga

4721 CP Carga

4722 CP Carga

4723 CP Carga

4724 CP Carga

4725 CP Carga

5601 CP longo Curso

5602 CP longo Curso

5603 CP longo Curso

5604 CP longo Curso

5605 CP longo Curso

5606 CP longo Curso

5607 CP longo Curso

5608 CP longo Curso

5609 CP longo Curso

Número Afectação

5610 CP longo Curso

5611 CP longo Curso

5612 CP longo Curso

5613 CP longo Curso

5614 CP longo Curso

5615 CP longo Curso

5616 CP longo Curso

5617 CP longo Curso

5618 CP longo Curso

5619 CP longo Curso

5620 reserva CP Frota

5621 CP Carga - Atlas

5622 CP Carga

5623 CP Carga

5624 demolida

5625 CP Carga - Atlas

5626 CP Carga - Atlas

5627 CP Carga - Atlas

5628 CP Carga - Atlas

5629 CP Carga

5630 CP Carga

© João Cunha
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O dia mais longo do ano

Quando me falaram se queria ir 
fotografar para a zona da beira 
Alta, aproveitando o facto de ser 
o maior dia do ano, nem pen-
sei duas vezes. O facto de ser 
uma zona para mim totalmente 
desconhecida, pesou mais forte 
no meu julgamento – apesar 
de ser obrigado a levantar-me 
brutalmente cedo – e, às 4h, lá 
estávamos nós em santa Apoló-
nia, ponto de encontro designado 
da malta proveniente do sul.

O plano era ambicioso: estavam 
planeadas, por algo, 27 fotogra-
fias – mesmo sabendo que seria 
bastante difícil conseguir cumprir 
esse plano – e com as rotas já 
delineadas, fizemo-nos à estrada.

depois dum desvio por Fátima, 
para recolhermos o último mem-
bro daquela companhia, dirigimo-
nos para Aguim, no concelho de 
Anadia, onde estavam programa-
das as primeiras fotografias do 
dia: o 92234 leixões – louriçal, 
encabeçado pela 2612; o 51333 
Entroncamento – gaia, com a 
4720 como unidade motora; uma 
das surpresas da manhã, a 1903, 
a carregar o 95247 Pampilhosa - 
Porto de Aveiro (que estava pre-
visto ser com 1400); e o 64130 
Cimpor – souselas, com as 2605 
e 2626 como dupla motora. 

Por volta das 7h30, mudámos 
de spot para a marmeleira, perto 
de souselas, no intuito de apan-
harmos o distribuição Pataias – 
Pampilhosa. Porém, como levava 
bastante atraso, e tendo em 
conta que tínhamos de estar no 
luso às 9h20, tivemos de abdicar 
dessa fotografia e partir para as 
imediações da ponte das várzeas. 
Foi preciso esperar perto duma 
meia hora para a circulação dese-
jada aparecer na ponte, o 77043 
Pampilhosa – mortágua, com o 
“nariz partido” da 2627 à cabeça.

Para o regresso dessa com-
posição, apostámos nas ime-
diações do Pego – mas ainda 
tivemos de esperar bastante, 
visto a partida ter sido atrasada 
pela passagem do veículo de 
inspecção geométrica da rEFEr 
e do intercidades lisboa-sA – 
guarda. Finalmente, às 11h30, lá 
apareceu, com mais de uma hora 
de atraso, como 77044 mortágua 
– Pampilhosa. E, posto isto, fo-
mos almoçar à Pampilhosa.

Para a tarde, estava reservada 
a pièce de resistance (porta-au-
tomóveis com 2600), mas até lá 
ainda teríamos muito que es-
perar. À saída do almoço, vis-
lumbrou-se a 1903 pronta para 
sair com o que aparentava ser o 

por Carlos loução

61362 Pampilhosa – louriçal, e 
procedemos a uma alteração dos 
planos, correndo rumo à marmel-
eira novamente na esperança de 
o apanhar. viu-se o 77036  com 
a 4712, o regresso do veículo de 
inspecção da rEFEr, mas mais 
nada. E, depois de consultas in-
cessantes no site da rEFEr, não 
se viu novidades nem no porta-
automóveis nem no comboio 
para o louriçal – mas, ao invés, 
vislumbrou-se o anúncio dum es-
pecial soporcel – leixões. Fize-
mo-nos à estrada e apanhámo-lo 
a norte da Pampilhosa, com a 
2612 à cabeça.

Tardiamente, o 75436 (número 
da circulação entre vilar Formoso 
e Pampilhosa, daí em diante se-
guiria como especial) lá deu sinal 
de vida, com mais de três horas 
de atraso. visto que a aquele 
atraso era prejudicial à nossa 
planificação, acabámos por riscar 
o que restava do mapa e aven-
turarmo-nos pela linha da beira 
Alta fora, parando na estação de 
Oliveirinha-Cabanas para regis-
tarmos a passagem do 74430 
vilar Formoso – Entroncamento, 
e partimos logo imediatamente 
rumo ao apeadeiro demolido de 
Fiais da telha, onde esperámos 
pela 2622, a locomotiva encar-
regue de trazer o 75436 até à 
Pampilhosa. E, às 17h27 – duas 
horas e meia depois do previsto – 
lá chegou ele.

No papel, havia-se planeado 
apanhar aquele porta-automóveis 
– já a circular como 95252 – em 
diversos pontos do seu trajecto; 
porém, como já não o estáva-
mos a seguir há muito tempo, e 
devido ao adiantado da hora – e 

© João Cunha

© Carlos loução
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O dia mais longo do ano

porque o regresso a casa era longo – decidimos apanhá-lo só mais uma vez, na zona do Pombal. depois 
de testarmos inúmeros locais (e de nos apercebermos que o comboio-eixo nº 50303 Entroncamento – 
Pampilhosa também vinha aí, e também com algum atraso), decidimo-nos pela zona a norte de Pombal. 
depois de dez angustiantes minutos de espera – angustiantes pelo receio de que o PA e o eixo viessem 
a cruzar no exacto local que havíamos escolhido – às 19h35, conseguiu-se a segunda foto da 2622 com 
a composição da Pecovasa – 2h49 depois da hora prevista. E dois minutos depois, passou a 4716 com o 
50303.

Não posso terminar este texto sem deixar uma palavra de agradecimento ao João Cunha, ao bruno sousa 
e ao José sousa pela espectacular companhia e pela oportunidade que me foi dada de me aventurar por 
terrenos onde nunca havia estado.

... continuação

© Carlos loução

© Carlos loução
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CP Carga consegue novos contratos 
em Espanha

 

Para a CP Carga, o ano de 2010 fica incontestavelmente 

marcado pelas parcerias reforçadas com a rENFE para o 

transporte de mercadorias na península ibérica.

depois do reforço dos tráfegos com origem e destino na 

indústria papeleira (nomeadamente madeira da Galiza 

para a soporcel), da importação de madeira em rolos para 

a siAF, e do importante reforço do tráfego iberian link 

(que já motiva desdobramentos operado via Beira Alta), a 

CP Carga fechou já este mês mais dois importantíssimos 

tráfegos com origem ou destino em Espanha.

Em primeiro lugar, transporte de farinha de soja carregada 

em Alhandra em vagões da renfe, e com destino a Erustes, 

na província de toledo. Para já, uma frequência semanal 

aproveitando a “boleia” do iberian link Entroncamento 

- bobadela, no futuro duas frequências semanais, 

possivelmente com marchas dedicadas.

Para Agosto começará um tráfego de amoníaco entre 

huelva e a Quimiparque em Estarreja, operado via Elvas. 

será a primeira vez que a renfe entregará um comboio 

de mercadorias em Elvas, pelo menos nos tempos mais 

recentes.

No próximo mês, apresentaremos a nova variante da trofa

© João Cunha


