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As novidades de Setembro

TRANSPORTE FERROviáRiO Em quEbRA
 
Entre Abril e Junho de 2010, o transporte ferroviário transportou me-
nos 300 mil passageiros face ao mesmo período de 2009, cifrando-se 
o número em 38,8 milhões de passageiros este ano.

No tráfego internacional assistiu-se à maior quebra, de 5,3%, logo 
seguida das viagens interurbanas com uma queda de 3,9%.

AFROuxAmENTOS CAuSAm ATRASOS NO Sul
 
muitos são os afrouxamentos existentes actualmente na linha do Sul, 
situação que está a dificultar o cumprimento do horário dos comboios. 
Além dos recorrentes problemas com catenária na zona da serra al-
garvia, merecem destaque os problemas das pontes na zona de Canal 
Caveira, troço apto a 200 km/h, mas hoje em dia com vários afrouxa-
mentos na casa dos 60-100 km/h.

CP CARgA AbATE vAgõES
 
Está a decorrer até ao final do mês um concurso lançado pela CP 
Carga para o abate de 175 vagões sem uso comercial da sua frota. 
Deste lote fazem parte nomeadamente os vagões cisterna Zaes ante-
riormente usados nos tráfegos de fuel a partir de Sines, que acabaram 
por completo já há algum tempo.

mETRO CRESCE Em liSbOA E NO PORTO
 
O ano de 2010 está a ser marcado pelo aumento da procura nos siste-
mas de metropolitano de lisboa e Porto, muito por causa da conjun-
tura económica actual.

Em lisboa a procura disparou 3,8% face a 2009, enquanto que o 
metro do Porto regista uma subida de 2,9% face ao ano anterior.

© João Cunha

© João Cunha

© Pedro André

© João Cunha
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CP CARgA iNiCiA TRáFEgO 
DE AmONíACO

Foi no dia 13 de Agosto que entrou em 

Portugal a primeira composição de um 

novo tráfego Huelva - Estarreja. O com-

boio, formado por 11 cisternas de tipo 

Zagkks, pesava mais de 800 toneladas.

O amoníaco, carregado numa fábrica de 

Huelva, destina-se ao complexo da qui-

miparque, em Estarreja.

Outra novidade associada a este tráfego, 

é que é a Renfe que entrega este com-

boio em Elvas, recorrendo a unidades 

múltiplas de locomotivas 333, em vez de 

ser a CP, como é habitual nos restantes 

tráfegos, a ir buscar o comboio a bada-

joz.

Exceptuando o percurso em vazio no 

leste, todos os restantes trajectos são 

percorridos durante a noite.

No dia 05 de Agosto deu entrada pela fronteira de Tuy a 

primeira das 17 automotoras espanholas da série 592, alugada 

à CP para substituição de algum material da CP Regional. 

Tratou-se da uTD 592-042 e porque ainda não se encontra 

homologada, foi necessário atribuir a 1413 para a rebocar até 

Contumil. A marcha, com o número 31100, saiu da valença às 

10.16h e deu chegada a Contumil às 14.45h. Durante a viagem, 

estava programado 1 minuto de paragem em todas as estações.

Entrarão em serviço depois da homologação e formação de 

maquinistas.

A PRimEiRA uTD 592 Já CHEgOu

Primeira composição vinda de Huelva, a cargo de duas 1550 - © João Cunha

© Roberto Ferreira
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A nova variante da Trofa

O passado dia 15 de Agosto foi 
um dia importante para os com-
boios da região norte. A nova 
variante da Trofa passou final-
mente a ser utilizada pelos com-
boios das linhas de guimarães, 
minho e ramal de braga.

A obra, de 23,4 milhões de 
euros, iniciada em Janeiro de 
2008, integrada na remodela-
ção da linha do minho entre São 
Romão e lousado, visou retirar 
o comboio do centro da cidade, 
substituindo o único troço de via 
única por modernizar da linha do 
minho entre Porto e Nine, pondo 
fim a um estrangulamento numa 
zona muito importante para a 
circulação na região. Ao fim de 
mais de uma década de avanços 
e recuos, a obra está finalmente 
concluída. Permitiu acima de tudo 
regularizar os comboios, diminuir 
os tempos de viagem e aumen-
tar confortavelmente a oferta de 
novos serviços.

Os 4 km de via até aqui por 
modernizar originavam por vezes 
esperas prolongadas para cru-
zamentos, incluindo múltiplos 
afrouxamentos, causando incó-
modos para o passageiro, que 

tinha (tem) ali mesmo ao lado 
boas vias rodoviárias. mais que 
a redução do tempo de viagem 
verificada, a nova Trofa é sobre-
tudo uma variante ao cabo das 
tormentas.

A inauguração da variante foi 
marcada por diversos imprevis-
tos na finalização dos trabalhos, 
provocando diversos atrasos 
na circulação, ao ponto de uma 
semana depois da inauguração 
ainda se verificar, por vezes, ape-
nas uma via em funcionamento.

No último dia de circulação na 
velha Trofa, foram muitos os 
populares que se juntaram para 
dizer adeus ao comboio naquele 
troço.

por Ricardo Ferreira

A nova Trofa
Trata-se de uma variante com 
duas vias, constituída por car-
ril uiC 60 e travessas de betão 
monobloco. As velocidades a 
praticar são de 140 km/h para 
comboios basculantes e de 120 
km/h para comboios convencio-
nais. 

A nova variante inicia ao Pk 
19,895 da linha do minho, um 
pouco antes do apeadeiro de 
Senhora das Dores, segue para 
nascente contornando toda a 
cidade e termina junto ao rio 
Ave, ao Pk 23,957. Para transpor 
o referido rio, a velha ponte em 
ferro de uma via, de 66 metros 
de comprimento, até agora uti-

A antiga estação da Trofa, agora desactivada - © Ricardo Ferreira

um comboio urbano na nova estação da Trofa - © Ricardo Ferreira
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lizada continuará a sê-lo, pois responde perfeitamente aos requisitos de patamares de velocidade e carga 
que se adivinham a médio prazo para a zona. Para a segunda nova via será utilizada a ponte em betão já 
construída em meados do século, durante a remodelação de parte da linha do minho, mas que até ao mo-
mento não tinha sido utilizada. 

A variante estende-se num total de 3555 metros, ou seja, menos 507 metros do que o antigo traçado. As 
obras de arte registadas compreendem um extenso túnel com 1404 metros e um viaduto de 327 met-
ros, no qual se situa a nova estação. Esta nova estação, a sensivelmente 800 metros da antiga, tem duas 
vias de passagem com duas plataformas e sobre o viaduto existirá uma área comercial. As suas linhas 
elegantes reflectem um ar de progresso e modernidade. A área de estacionamento foi projectada para 
167 lugares e o projecto prevê também para a zona uma interface de transportes rodo-ferroviária, entre 
metro, comboio, autocarro e táxi. A variante compreende também duas passagens superiores rodoviárias 
e uma passagem superior para peões.

grande parte da via encontra-se também com protectores insonorizantes.

A nova variante significa também o adeus ao apeadeiro de Senhora das Dores, que é evitado pela mesma 
800 metros antes em túnel. Contudo a via até junto ao apeadeiro de Senhora das Dores deverá continuar 
a ser utilizada por comboios de mercadorias até à Colpor. 

Com a nova variante foi também possível a supressão de cinco passagens de nível.

um comboio pendular, no antigo traçado, já desactivado. Só as pontes foram aproveitadas - © Ricardo Ferreira
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O que mudou
A oferta dos novos horários com-
preende principalmente ajustes 
nos tempos de viagem. A vari-
ante permite reduzir em 2 minu-
tos o tempo de viagem face ao 
antigo troço.

Claro que o estrangulamento que 
ali existia por vezes obrigava a 
cruzamentos e a folgas relativa-
mente elevadas na maior parte 
dos serviços. Daí que, no eixo 
Braga-Porto é possível verifi-
car ajustes de 2 a 6 minutos no 
serviço urbano. Já o serviço Alfa 
Pendular descendente regista um 
ganho de 2 minutos e o ascen-
dente um ganho de 8 minutos 
devido ao cruzamento que até 
aqui ali existia. 

No eixo guimarães-Porto as 
diferenças de momento não se 
fizeram sentir. Melhor sorte regis-
tada no eixo Santo Tirso-Porto, 
menos 2 minutos.

Na linha do minho é possível 
verificar melhoramentos que vão 
até 9 minutos nos comboios iR. 
quantos aos regionais/urbanos 
registam na prática o mesmo 
(ou até pior) tempo de viagem. 
Porque se por um lado o tempo 
de percurso do urbano foi redu-
zido, por outro não foi ajustado 
convenientemente o horário do 
regional, existindo maior tempo 
de espera em Nine para troca 
de comboio, espera esta situada 

entre 7 e 34 minutos.

Seria importante ter registado 
uma reestruturação geral dos 
horários nas linhas do minho, 
braga e guimarães, de modo a 
tornar ainda melhor a oferta para 
os passageiros, que apesar de 
algumas melhorias registadas, 
continuam a pedir muito mais. 
melhorias essas possíveis de 
introduzir com a infra-estrutura 

actual, porque se baseiam so-
bretudo em diminuir ou alternar 
o número de paragens em de-
terminados serviços a fim de se 
verificar melhorias nos tempos de 
viagem.

Ainda não há data para a inau-
guração oficial da variante, mas 
tudo leva a crer que será no fim 
de toda a zona ficar requalificada.

Esquema do antigo e actual traçado - © Ricardo Ferreira

A nova estação da Trofa - © Ricardo Ferreira
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À descoberta do leste

Precisamente um mês depois do 
“dia mais longo” [ver Newslet-
ter nº 3], surgiu a oportunidade 
de mais uma aventura fotográ-
fica pela ferrovia do nosso país. 
E, apesar da zona alvo não ser 
tão distante, o desafio lançado 
não era menos ambicioso: dois 
dias inteiros dedicados à zona da 
linha do leste e Ramal de Cáce-
res. Foi sem hesitar que abracei 
este repto.

Depois do encontro dos partici-
pantes nesta maratona, prosse-
guimos até à zona de Assumar, 
onde estava previsto cruzarmo-
nos com o primeiro comboio do 
dia, o 75371 Terminal de merca-
dorias da bobadela – badajoz. 
Porém, neste dia, as coisas não 
correram pelo melhor: a 1908, 
a locomotiva titular do comboio, 
avariou na zona da estação da 
bemposta e teve de ser substi-
tuída pela 1903, que, então, lá 
se encarregou de levar a com-
posição ao destino – com mais 
de duas horas de atraso. Perante 
a questão do atraso – porém, 
iludidos por via de informações 
cruzadas que a nova locomotiva 
era uma 1550 –, e depois duma 

breve conversa, ficou decidido 
que o melhor a fazer era ir al-
moçar – mas sempre de olho no 
site da REFER.

Da parte da tarde, e ainda de 
baterias apontadas ao 75371, op-
támos pela zona da ventosa para 
fazer a fotografia – a primeira da 
jornada; e, mal parámos o carro, 
ouvimos à distância – mas não 
muita – o ribombar inconfundível 
dos motores duma 1900. Foi uma 
corrida desenfreada até ao spot 
(cerca de 500m) mas, no final, 
acabaria por valer a pena o es-
forço. Estava aberta a caça.

Fazendo conta da inevitável 
pausa prolongada em Elvas, me-
temo-nos no carro e fomos obter 

por Carlos loução

mais uma fotografia do mesmo, 
já em território espanhol, um par 
de quilómetros antes da estação 
terminal de badajoz.

Depois da incursão a terras de 
nuestros hermanos, e duma 
pausa para recuperar o fôlego, 
retornámos a Portugal, mais 
especificamente à zona de Caia, 
já em preparação para o comboio 
de regresso, o 75730 badajoz – 
Terminal de mercadorias da bob-
adela – que, obviamente, partiu 
com cerca de 2h30 de atraso em 
relação ao horário originalmente 
previsto. Perto das 15h, ele 
acabou por surgir. E seria ainda 
possível captá-lo mais um par de 
vezes: uma delas connosco posi-
cionados na ponte da A6, a outra 

Comboio 75734 badajoz - Entroncamento - © Carlos loução

Comboio 75730 badajoz - bobadela, a subir a rampa à saída de Elvas - © Carlos loução
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nos limites de Elvas, já obtida in 
extremis.

Por via da peripécia com o 75371 
e do seu enorme atraso, a circu-
lação da tarde (75373) e conse-
quente regresso (75732) foram 
suprimidas, o que nos deixou 
sem nada para fazer durante um 
par de horas, até à chegada do 
terceiro comboio para badajoz 
do dia, o 75375. Ainda na zona 
de Elvas, aproveitámos para 
explorar aquela zona limítrofe e 
acabámos por subir a uma co-
lina, em que se avistava a linha 
a descrever uma curva bas-
tante fotogénica – apenas com 
o senão de estar algo contraluz. 
No entanto, tendo em conta que 
não seria possível obter melhor 
nas redondezas, acabámos por 
lá ficar, e esperar que a dupla de 
mlW’s trouxesse os contentores 
para badajoz. E, por volta das 
16h50, as locomotivas 1552 e 
1556 entraram no nosso ângulo 
de visão.

Passámos então pela zona da 
estação de Elvas. Aí, as duas 
locomotivas já manobravam os 
vagões da composição que havia 
chegado na composição, arru-

mando-os no terminal de conten-
tores de Elvas, e colocando-se à 
cabeça da composição que iria 
rumo ao Entroncamento (vulgo, 
75734). Ainda vimos a 0352, a 
Allan encarregue do 5502 bada-
joz – Entroncamento, a passar 
com um número razoável de 
passageiros, antes de decidirmos 
regressar ao sítio da última foto 
ao 75730, mas procurando, mais 
uma vez, um plano mais elevado, 
para se poder visualizar o com-

primento total da composição. 
Depois de o comboio ter passado 
por nós, ainda nos fizemos à 
estrada, rumo a Santa Eulália, na 
esperança duma segunda foto-
grafia, mas já não chegámos a 
tempo. E, então, com a luz a de-
saparecer, foi altura de jantarmos 
e de nos dirigirmos para a esta-
ção fronteiriça de marvão-beirã, 
onde passaríamos a noite. 

Comboio 75371 bobadela - badajoz, às portas da estação espanhola - © Carlos loução

Comboio 75375 Entroncamento - badajoz - © João Cunha

... continua na próxima edição
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ibercargo estreia tráfego siderúrgico valencia - 
Estarreja

 

A Takargo, por intermédio da ibercargo, prossegue em bom ritmo no segundo semestre de 

2010, e acaba de estrear um novo tráfego siderúrgico entre Valência e Estarreja, com bobines 

de aço. O comboio segue ainda para vigo, via Tuy, para descarregar a restante composição. O 

destino das bobines é a produção de automóveis.

A tracção é assegurada por uma locomotiva 6000 da Takargo em todo o percurso, entrando 

o comboio em Portugal pela fronteira de vilar Formoso, fronteira onde a Takargo já lidera em 

tonelagem movimentada.

No próximo mês, continuaremos a explorar o Leste...

Comboio 89140 Tuy - Fuentes de Oñoro, em águas Santas - © João Joaquim


