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trainspotter iX, dezeMbro de 2018 

as LocoMotiVas 1800 
Após	um	interregno	mais	 longo	que	o	habitual,	

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

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

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

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

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

para	voltar	aos	carris.

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

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

Como	sempre,	a	venda	é	assegu-
rada	pela	APAC	–	Associação	Portu-
guesa	dos	Amigos	dos	Caminhos	de	
Ferro,	sendo	os	seus	 lucros	orienta-
dos	para	os	projetos	de	preservação	
e	desde	logo,	atualmente,	o	restauro	
da	automotora	Nohab	0111	do	Museu	
Nacional	Ferroviário.

A	revista	pode	ser	comprada	na	loja	
online	da	APAC:	

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

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

E	começamos	 o	 ano	 de	 2019	 com	 mais	uma	 edição	 da	 Trainspotter	 após	 termos	
comemorado	o	número	100	no	mês	passado.	

É	 com	 renovada	 energia	 e	 dedicação	 que	
contínuamos	 a	 apresentar	 mensalmente	 aos	 leitores	
a	 nossa	 publicação,	 com	 os	 mesmos	 objectivos	 de	
sempre,	que	passam	pela	divulgação	das	novidades	e	da	
história	dos	caminhos	de	ferro.	A	informação	continuará	
a	 ser	 uma	 das	 componentes	 com	 mais	 destaque	 na	
Trainspotter,	 por	muito	 critica	 que	 seja	 em	 relação	 às	
várias	entidades	que	gerem	a	ferrovia	nacional,	porque	
o	 nosso	 único	 propósito	 é	 que	 de	 uma	 vez	 por	 todas	
haja	 um	 investimento	 sério	 e	 honesto	 no	 transporte	
ferroviário	português.

Os	 ultimos	 anos	 têm	 sido	 marcados	 por	 uma	
propaganda	como	há	muito	não	se	via	em	 relação	ao	
"investimento	 ferroviário".	 No	 entanto	 no	 terreno	 a	
execução	 das	 promessas	 ficou	 muito	 aquém	 do	 que	
estava	 planeado.	 Acreditar	 em	 projectos	 e	 prazos	
apresentados	 pelos	 sucessivos	 governos	 é	 o	 mesmo	
que	 jogar	 bowling	 de	 olhos	 vendados,	 sendo	 que	 a	
possibilidade	de	acertar	é	quase	ínfima.	

O	 facto	 é	 que	 entrando	 em	 2019	 e	 sendo	 ano	 de	
eleições,	a	máquina	eleitoralista	entrou	 logo	em	plena	
acção,	 e	 rapidamente	 se	 apressou	 a	 apresentar	 o	
concurso	 público	 de	 aquisição	 de	 novos	 comboios,	
assunto	sobre	o	qual	nos	referimos	nesta	edição.	Vamos	
é	 ver	 se	 o	 concurso	 vai	 ter	
ou	 não	 futuro,	 porque	 todos	
nos	 lembramos	 que	 já	 tem	
havido	 vários	 concursos	 que	
por	 "determinadas"	 razões	
acabam	por	não	se	concretizar	
tal	como	aconteceu	em	2010.

Todo	 o	 processo	 que	
envolve	 a	 compra	 dos	 novos	
comboios	 é	 tipicamente	
português:	 caótico,	 com	
um	 prazo	 demasiado	 longo	
e	 destinado	 a	 um	 número	
insuficiente	 de	 unidades	 que	
não	 chegam	 para	 fazer	 face	
às	 verdadeiras	 necessidades	
do	 serviço	 regional	 a	 curto	 e	
médio	prazo.	É	completamente	
inacreditável	 que	 em	 2019	
se	estejam	a	pensar	 comprar	

apenas	 22	 unidades	 para	 o	 serviço	 regional	 quando	
uma	das	prioridades	 seria	preparar	 a	 substituição	das	
automotoras	 2240	 que	 o	 governo	 espera	 que	 sejam	
eternas	 e	 se	 "reproduzam"	 à	 saída	 das	 oficinas	 para	
fazerem	os	serviços	todos	pelo	país	quando	os	projectos	
de	 electrificação	 estiverem	 concluídos.	Deixar	 o	 longo	
curso	 fora	 do	 programa	 de	 aquisição	 de	 material	
circulante	 foi	colocar	mais	um	prego	no	caixão	da	CP.	
Para	 conhecer	melhor	 este	 tema	 apresentamos	 nesta	
edição	 um	excelente	 artigo	 com	 todos	 os	 pormenores	
técnicos	 sobre	 o	 programa	 de	 aquisição	 das	 novas	
automotoras	 e	 o	 que	 será	 o	 futuro	 da	 frota	 da	 CP	 a	
médio	prazo.

Neste	 novo	 número	 da	 Trainspotter	 vamos	 ainda	
conhecer	um	pouco	do	"Metrobus",	projecto	apresentado	
com	 pompa	 e	 circustância,	 que	 irá	 (ou	 não)	 ocupar	 o	
antigo	Ramal	da	Lousã	e	que	mostra	bem	que	os	antigos	
vícios	são	difíceis	de	se	perder.	Impressionante	como	se	
pensam	em	gastar	dezenas	de	milhões	de	euros	para	
permitir	 a	 circulação	 de	 autocarros	 no	 antigo	 ramal,	
numa	conta	que	irá	ser	paga	no	futuro	por	todos	nós.

Ao	longo	do	ano	iremos	dando	a	conhecer	mais	em	
pormenor	algumas	das	peças	do	museu	que	não	sendo	
tão	representativas	como	as	locomotivas	ou	automotoras,	
tiveram	no	entanto	um	papel	preponderante	na	história	
do	caminho	de	ferro	e	de	Portugal	nos	ultimos	160	anos.

A	todos	os	leitores,	um	óptimo	2019!

Apeadeiro do Padrão em 2009  em pleno ramal da Lousã. O Metrobus irá colocar 
autocarros onde antes passavam comboios

Pedro André
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Entrou em consulta pública no dia 12 de De-
zembro o Relatório de Conformidade Am-
biental do Projecto de Execução (RECA-

PE) relativo ao Sistema de Mobilidade do Mondego 
(SMM) no troço entre o Alto de São João e Serpins. 
Apesar do SMM ter já aprovados os respectivos pro-
cedimentos ambientais há vários anos, com o aban-
dono da solução ferroviária em detrimento de uma 
solução rodoviária através de um sistema Bus Rapid 
Transit, também designado Metrobus, foi necessário 
adaptar o projecto existente ao sistema Metrobus.

O	 Metrobus	 –	 que	 já	 apresentámos	 na	 edição	 da	
Trainspotter	nº	83	de	Julho	de	2017	–	foi	a	opção	estu-
dada	para	a	reposição	do	serviço	público	de	transporte	
no	antigo	Ramal	da	Lousã,	entretanto	desactivado	entre	
Coimbra	e	Serpins	em	2010	para	a	construção	do	Metro	
Mondego,	cujas	obras	se	iniciaram	entre	o	Alto	de	São	
João	e	Serpins	mas	que	nunca	viriam	a	ser	concluídas.

A	nova	solução	de	 transporte	será	desenvolvida	nos	
mesmos	 eixos	 previstos	 anteriormente	 para	 o	 Metro	

Mondego,	desde	Serpins	até	Coimbra-B,	a	que	se	soma	
um	ramal	desde	a	Aeminium	até	ao	Hospital	da	Univer-
sidade	de	Coimbra.	Entre	Coimbra	e	Coimbra-B	o	Me-
trobus	substituirá	inclusivamente	o	serviço	ferroviário	no	
único	 troço	do	Ramal	 da	Lousã	ainda	em	exploração,	
que	leva	os	comboios	Regionais	de	Aveiro	e	Entronca-
mento	e	os	Urbanos	da	Figueira	da	Foz	até	à	estação	
de	Coimbra.

Em	termos	técnicos	e	operacionais	o	SMM	encontra-
-se	dividido	numa	zona	urbana	–	que	compreende	o	tro-
ço	entre	Coimbra-B	e	o	Alto	de	São	João	e	o	ramal	até	
ao	Hospital	da	Universidade	de	Coimbra	–,	e	uma	zona	
suburbana	–	desde	o	Alto	de	São	João	até	Serpins	–,	
que	é	o	objecto	do	RECAPE	agora	publicado.	Em	breve	
será	publicado	o	novo	RECAPE	relativo	à	zona	urbana.

A	nova	solução	de	transporte	através	de	um	corredor	
BRT	promete	 ser	menos	onerosa,	 quer	 em	 termos	de	
investimento	 inicial,	 quer	 em	 termos	 de	 manutenção	
durante	 a	 fase	 de	 exploração	 e	 por	 conseguinte	mais	
adaptada	a	territórios	de	baixa	densidade	populacional,	

Metrobus da Lousã eM 
aVaLiação púbLica

Unidade 0450 em Coimbra-Parque em Outubro de 2009. Depois da ideia do metro ligeiro de superfície ter caído por terra, a 
intenção para a reposição do serviço de transporte no antigo Ramal da Lousã passa agora por um sistema BRT (Bus Rapid 
Transit), ou seja, através de autocarros em corredor dedicado a construir sobre o canal da antiga via férrea © Pedro André



beneficiando	 em	 simultâneo	 de	 um	 canal	 segregado	
ao	longo	da	zona	suburbana	e,	por	outro	lado,	de	uma	
maior	versatilidade	na	inserção	em	zona	urbana.

O	troço	suburbano	de	31	quilómetros	entre	o	Alto	de	
São	João	e	Serpins	tem	já	a	plataforma	de	via	integral-
mente	executada	no	âmbito	da	anterior	empreitada	e	en-
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Aspecto geral da estação de Serpins, término do Ramal da Lousã, em 2013. No troço entre Alto de São João e Serpins 
decorreu já uma intervenção geral para a construção do Metro Mondego, tendo ficado apenas a faltar a instalação da via 

férrea, catenária e dos sistemas de segurança, entre outros equipamentos © Pedro André

Esquema global do sistema Metrobus. Adaptado da apresentação do LNEC “Análise Comparada de Soluções Tecnológicas de 
Transportes para um Sistema de Mobilidade do Mondego Custo-eficiente: Fase II
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contra-se	ainda	em	bom	estado	de	conservação.	Nessa	
mesma	empreitada	 foram	 já	construídas	as	gares	das	
estações,	 os	 respectivos	 parques	 de	 estacionamento	
e	 os	maciços	 de	 catenária	 e	 foram	 reabilitadas	 as	 13	
pontes	ou	pontões	e	os	7	túneis	existentes.	Por	realizar	
ficou	 toda	a	superestrutura	de	via,	catenária,	sistemas	
de	sinalização	e	comunicações	e	ainda	uma	nova	pa-
ragem	em	Casal	de	Santo	António,	em	cumprimento	da	
solicitação	 realizada	 pela	Câmara	Municipal	 da	 Lousã	
no	âmbito	do	anterior	RECAPE.

De	forma	geral,	essa	plataforma	possui	já	largura	su-
ficiente	para	a	implementação	do	Metrobus,	definida	de	
forma	geral	 no	 valor	mínimo	de	5	metros	 em	via	 sim-
ples,	com	excepção	dos	túneis	onde	será	de	apenas	4	
metros.	Será	apenas	necessário	subir	ligeiramente	a	ra-
sante	nas	estações	com	vista	a	cumprir	os	parâmetros	
definidos	para	a	altura	das	plataformas	já	construídas.	A	
velocidade	prevista	para	este	troço	suburbano	é	de	60	
km/h,	abaixo	das	velocidades	anteriormente	oferecidas	
pela	ferrovia	pesada,	que	oferecia	velocidades	entre	os	
70	e	os	80	km/h	em	praticamente	toda	a	extensão	com	
excepção	das	estações,	limitadas	a	30	km/h.

Dado	o	período	de	tempo	decorrido	desde	essa	em-
preitada,	o	novo	projecto	para	o	Metrobus	contempla	a	
correcção	pontual	dos	elementos	já	degradados,	nome-
adamente	ao	nível	dos	 taludes,	dos	quais	serão	 inter-
vencionados	63,	e	o	reforço	sísmico	das	fundações	de	
alguns	pilares	das	pontes.	Para	 ir	de	encontro	à	nova	
solução	de	transporte	através	de	Metrobus,	serão	intro-
duzidas	alterações	nas	paragens	já	construídas	e	serão	
construídas	cinco	rotundas	para	inversão	de	marcha	dos	

veículos,	quatro	zonas	para	cruzamento	de	veículos	fora	
das	 estações,	 oito	 zonas	 de	 inversão	 de	marcha	 com	
acesso	para	meios	de	emergência,	serão	alargadas	as	
plataformas	das	pontes	e	substituídos	cinco	pontões	e	
uma	passagem	inferior.

Todas	as	17	paragens	do	troço	(excluindo	Alto	de	São	
João)	terão	duas	vias	para	cruzamento	de	veículos,	ne-
cessariamente	 servidas	 através	 de	 duas	 plataformas	
instaladas	do	 lado	direito	no	sentido	da	marcha,	dado	
que	 os	 veículos	 apenas	 possuem	 portas	 desse	 lado.	
As	plataformas	terão	40	metros	de	comprimento	(sendo	
que	as	plataformas	 já	 construídas	possuem	dimensão	
superior),	3	metros	de	 largura	e	0,35	metros	de	altura	
relativamente	ao	pavimento	a	instalar	e	estarão	munidas	
de	abrigos	onde	ficarão	instalados	os	equipamentos	de	
apoio	à	exploração.	

Tendo	 já	 em	 vista	 os	 futuros	moldes	 de	 exploração,	
com	 frequências	 decrescentes	 à	medida	 que	 o	 antigo	
Ramal	da	Lousã	se	afasta	da	cidade	de	Coimbra,	 se-
rão	necessárias	cinco	rotundas	para	inversão	de	veícu-
los	nas	estações	de	Quinta	da	Ponte,	Sobral	da	Ceira,	
Corvo,	Lousã	e	Serpins.	Na	prática	só	será	necessário	
construir	as	rotundas	de	Sobral	da	Ceira	e	Lousã,	visto	
que	no	caso	das	três	restantes	já	existem	rotundas	pú-
blicas	disponíveis	para	o	efeito.

Com	vista	a	permitir	a	inversão	de	veículos	em	caso	
de	emergência,	serão	criadas	oito	zonas	de	inversão	de	
marcha	 fora	das	estações,	que	 incluirão	acessos	para	
meios	de	socorro,	quatro	dos	quais	já	existentes	e	que	
serão	melhorados	e	os	outros	quatro	a	criar	no	âmbito	

Passagem superior da EN342 a construir sobre o canal do futuro Metrobus. Adaptado de Sistema de Mobilidade do Mondego: Adaptação 
a uma solução BRT - Metrobus Troço Alto S. João Serpins, Projecto de Execução - Relatório Base.



deste	projecto.

Dada	a	 insuficiência	de	 largura	da	plataforma	da	via	
ferroviária	para	a	adaptação	para	a	plataforma	do	Metro-
bus,	serão	substituídos	os	tabuleiros	por	novos	tabulei-
ros	em	betão	armado	que	assentarão	sobre	a	estrutura	
metálica	existente.	A	 substituição	dos	 cinco	pontões	e	
de	uma	passagem	inferior	ocorrem	pelo	mesmo	motivo,	
criando	condições	para	que	a	plataforma	alcance	pelo	
menos	5	metros	de	largura.

Não	 estava	 previsto	 no	 projecto	 anterior,	 mas	 por	
questões	de	segurança	o	novo	projecto	para	o	Metro-
bus	inclui	a	construção	de	uma	nova	passagem	superior	
para	a	EN342.	Relativamente	aos	24	atravessamentos	
rodoviários	 ou	 pedonais	 de	 nível,	 serão	 sinalizados	 e	
na	 maioria	 dos	 casos	 automatizados,	 podendo	 incluir	
apenas	semáforos,	apenas	sinais	lumino-
sos	ou	sinais	 luminosos	conjugados	com	
meias-barreiras,	consoante	os	casos.

Do	projecto	anterior	do	Metro	Mondego	
sai	toda	a	infraestrutura	de	catenária,	des-
necessária	para	a	nova	alternativa	rodovi-
ária	que	será	 igualmente	assegurada	por	
veículos	 híbridos	 ou	 estritamente	 eléctri-
cos,	que	disporão	de	plataformas	de	car-
regamento	nas	cinco	estações	já	referidas	
onde	haverá	rotundas	para	a	inversão	dos	
veículos.	 Nas	 zonas	 de	 canal	 reservado	
o	guiamento	será	automaticamente	asse-
gurado	por	um	sistema	electrónico	do	tipo	
magnético	que	no	entanto	não	será	impe-

dimento	para	que	a	condução	dos	autocarros	se	realize	
de	forma	manual	sempre	que	necessário	nos	troços	de	
via	pública.

Está	previsto	que	as	obras	no	troço	suburbano	se	ini-
ciem	no	 princípio	 de	 2020	 e	 terminem	no	 primeiro	 tri-
mestre	de	2021.	Relativamente	ao	troço	urbano,	sabe-
-se	que	em	breve	será	publicado	o	novo	RECAPE	mas	
não	foi	divulgada	qualquer	data	para	tal,	porém	é	inten-
ção	 que	 as	 obras	 arranquem	 no	 terreno	 no	 segundo	
trimestre	de	2020	e	que	fiquem	concluídas	no	 terceiro	
trimestre	de	2021,	altura	em	que	se	promete	a	entrada	
em	pleno	funcionamento	do	SMM.

9
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Aspecto geral dos futuros tabuleiros das pontes metálicas. Adaptado de Sistema de Mobilidade do Mondego: Adaptação a uma solução 
BRT - Metrobus Troço Alto S. João Serpins, Projecto de Execução - Relatório Base.

Comparação dos tempos de ligação a Coimbra-Parque entre o serviço Regional 
prestado pela CP em 2009, o actual serviço rodoviário alternativo, o meio 

ferroviário ligeiro projectado para o MM e a opção pelo Metrobus. Adaptado 
da apresentação do LNEC “Análise Comparada de Soluções Tecnológicas de 

Transportes para um Sistema de Mobilidade do Mondego Custo-eficiente: Fase II
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O tiro de partida foi dado há alguns meses 
pelo presidente da Câmara Municipal de 
Paços de Ferreira, com o apoio de múlti-

plas entidades locais, e pouco depois juntaram-se 
também os munícipios de Valongo, Paredes, Lousa-
da e Felgueiras em torno da ideia para a constru-
ção de uma nova linha ferroviária numa extensão de 
cerca de 36 quilómetros que una esses concelhos à 
actual Linha do Douro na zona de Valongo.

A	 discussão	 pública	 ganhou	 dimensão	 e	 notorieda-
de	sobretudo	no	passado	mês	de	Dezembro,	quando	a	
ideia	se	tornou	tema	central	da	conferência	“A	mobilida-
de	como	factor	de	coesão	territorial”	realizada	em	Pare-
des	e	onde	estiveram	presentes	os	nomes	fortes	actuais	
da	ferrovia	em	Portugal,	nomeadamente	Carlos	Noguei-
ra,	presidente	da	CP,	Carlos	Fernandes,	vice-presidente	
da	IP	e	o	Governo,	representado	pelo	Secretário	de	Es-
tado	das	Infraestruturas,	Guilherme	d’Oliveira	Martins.

Foi	 aliás	 este	 último	 responsável	 que	 admitiu	 que	 o	
Governo	está	disponível	para	incluir	este	projecto	para	
a	nova	linha	já	no	Programa	Nacional	de	Investimentos	
para	o	horizonte	2030	que	está	em	elaboração	tendo	já	
em	vista	o	próximo	Quadro	Comunitário	de	Apoio,	des-
de	que	seja	devidamente	estudado	e	comprovada	a	sua	
viabilidade.

Para	 já	ainda	só	 foi	 realizado	um	estudo	 inicial	para	
esta	 nova	 ferrovia	 que	pretende	melhorar	 substancial-
mente	 a	 mobilidade	 dos	 cinco	 concelhos	 de	 elevada	
densidade	populacional	onde,	segundo	os	seus	respon-
sáveis,	 vivem	mais	 de	 400	mil	 habitantes,	 actualmen-
te	desprovidos	de	qualquer	meio	pesado	de	transporte	
público	que,	enquanto	subúrbios,	os	 ligue	à	cidade	do	
Porto,	 e	 onde	 está	 presente	 um	 fortíssimo	 tecido	 em-
presarial	com	mais	de	30	mil	empresas,	que	empregam	
milhares	de	pessoas	e	facturam	cerca	de	6,5	mil	milhões	
de	euros,	da	qual	consta	uma	fatia	significativa	em	ex-
portações.

No	entanto,	numa	altura	em	as	entidades	 intermuni-
cipais	 da	 região	 já	 encomendaram	um	estudo	de	pro-
cura	que	permita	sustentar	melhor	o	projecto,	existem	
já	 algumas	 ideias	mais	 assentes	 a	 partir	 de	 uma	 pro-
posta	de	traçado	elaborada	pela	associação	Comboios	
XXI.	Embora	algumas	possam	variar	de	designação	de	
acordo	com	as	duas	opções	de	traçado,	estão	previstas	
15	novas	estações,	designadamente	Sobrado,	Gandra,	
Rebordosa/Lordelo,	Seroa,	Frazão,	Arreigada,	Paços	de	
Ferreira,	 Freamunde,	 Figueiras,	Ordem,	 Lousada,	No-

gueira,	Idães,	Torrados	e	Felgueiras.

O	 traçado	proposto	é	apenas	uma	 ideia	afastada	da	
profundidade	 técnica	 necessária	 para	 a	 concretização	
de	 qualquer	 ferrovia,	 conforme	 a	 própria	 associação	
admite,	mas	permitiu	já	verificar	alguns	aspectos,	como	
as	pouças	opções	de	traçado	disponíveis	sem	interferir	
de	forma	significativa	com	as	construções	existentes	e	a	
elevada	sinuosidade	da	região.

De	facto,	na	proposta	divulgada	publicamente	no	mês	
de	Junho,	ainda	apenas	relativa	ao	traçado	entre	Valon-
go	e	Paços	de	Ferreira,	numa	óptica	de	optimização	de	
recursos	 e	 admitindo	 que	 não	 há	 necessidade	 de	 es-
tabelecer	 patamares	 de	 velocidade	 elevados	 para	 um	
tráfego	de	cariz	suburbano,	a	associação	considerou	a	
necessidade	de	recorrer	a	curvas	de	raio	mínimo	de	300	
metros	(em	geral	o	mínimo	admissível	em	plena	via	para	
via	 larga,	admitindo	normalmente	uma	velocidade	má-
xima	de	80	km/h),	mas	havendo	mesmo	uma	curva	de	
raio	ligeiramente	inferior,	e	a	necessidade	de	recorrer	a	
rampas	entre	os	20	e	os	30	por	mil	para	vencer	o	desní-
vel	existente	entre	Valongo	e	Paços	de	Ferreira,	o	que	
apesar	de	não	constituir	um	problema	para	o	transporte	
de	passageiros,	compromete	seriamente	a	eventual	via-
bilidade	para	transporte	de	mercadorias.

Prevê-se	que	os	36	quilómetros	de	extensão	da	even-
tual	nova	linha	possam	ser	percorridos	em	cerca	de	29	
minutos	 e	 que	 em	 55	minutos	 seja	 possível	 chegar	 à	
estação	de	São	Bento,	melhor	do	que	as	actuais	1h20	
que	se	conseguem	através	da	melhor	oferta	rodoviária.	
Nestes	pressupostos,	as	estimativas	apontam	para	que	
a	nova	Linha	do	Vale	do	Sousa	possa	custar	entre	200	
e	300	milhões	de	euros	–	supõe-se	que	em	via	dupla,	
dado	não	ter	havido	qualquer	referência	a	esse	aspecto.

Apesar	 da	 ideia	 à	 partida	 ser	 bastante	 positiva,	 ide-
almente	 seria	 necessário	 enquadrar	 o	 desenvolvimen-
to	da	rede	ferroviária	nacional	de	uma	forma	planeada	
e	com	objectivos	determinados	a	médio	e	longo	prazo.	
Isto	porque	a	região	de	Trás-os-Montes	apresenta	hoje	
duas	capitais	de	distrito	–	Vila	Real	e	Bragança	–,	a	que	
se	somam	outras	cidades	dinâmicas	e	de	dimensão	ex-
pressiva	 –	 como	Chaves	 e	Mirandela	 –	 sem	qualquer	
ligação	ferroviária.	Levar	o	comboio	a	essas	regiões	de-
veria	ser	um	imperativo	a	prazo	e	nesse	âmbito,	a	Linha	
do	Vale	do	Sousa	assim	como	qualquer	outra	do	género	
poderia	fazer	parte	de	um	projecto	maior	e	mais	ambi-
cioso	que	exigiria	um	enquadramento	e	um	planeamen-
to	mais	abrangente	e	integrado.

FerroVia eM estudo no VaLe 
do sousa
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Foi já no último dia de 2018 que a CP anun-
ciou que o lançamento do concurso público 
para a aquisição de novo material circulante 

estava agendado para o dia 7 de Janeiro. Este anún-
cio surge na sequência da Resolução do Governo 
publicada no dia 10 de Outubro que autorizava a 
operação, libertando as verbas necessárias para o 
efeito ao longo dos anos de 2019 a 2026.

Recorde-se	 que	 no	 lote	 avaliado	 em	 cerca	 de	 168	
milhões	de	euros,	cujo	financiamento	será	assegurado	
quer	por	fundos	europeus,	até	ao	montante	máximo	de	
109	milhões	 de	 euros,	 quer	 por	 uma	parcela	 nacional	
através	 do	 Fundo	Ambiental,	 estão	 contempladas	 um	
total	de	22	unidades	para	serviço	Regional,	das	quais	
12	de	tracção	eléctrica	e	diesel	e	10	exclusivamente	de	
tracção	eléctrica.

Entretanto,	nos	últimos	meses	encontrava-se	em	ela-
boração	o	contrato	para	prestação	de	serviço	público	de	
transporte	de	passageiros	entre	a	CP	e	o	Estado,	com	
contornos	perfeitamente	desconhecidos	para	o	público	
em	geral.	Certo,	para	já,	é	que	a	Resolução	do	Governo	
a	autorizar	o	pagamento	de	uma	indemnização	compen-
satória	à	empresa	pública	foi	publicado	em	Diário	da	Re-
pública	já	no	dia	31	de	Dezembro,	tendo	no	entanto	sido	
assinado	no	dia	20.

O	 diploma	 autorizou	 a	 realização	 de	 uma	 despesa	
máxima	 em	 2019	 de	 80	 milhões	
de	euros,	 sendo	ajustáveis	no	ano	
seguinte.	 Este	 montante	 fica	 abai-
xo	dos	90	milhões	de	euros	que	o	
presidente	da	CP,	Carlos	Nogueira,	
referiu	 ao	 parlamento	 que	 seriam	
necessários	para	assegurar	a	ope-
racionalidade	 da	 empresa	 com	 os	
actuais	níveis	de	serviço,	há	alguns	
meses	atrás.

Do	contrato	de	prestação	de	ser-
viço	público	assinado	entre	a	CP	e	
o	 Estado	 apenas	 são	 conhecidos	
alguns	aspectos	gerais,	como	a	du-
ração	–	 que	 se	 prevê	 de	 10	 anos,	
sendo	prorrogável	por	mais	5.	Esse	
documento	 que	 estabelece	 aspec-
tos	tão	diversos	e	relevantes	como	

os	níveis	mínimos	de	serviço	e	os	patamares	de	qualida-
de	exigidos,	ficou	pronto	entre	meados	e	o	final	do	mês	
de	Dezembro	 e	 foi	 enviado	para	 a	Autoridade	da	Mo-
bilidade	e	dos	Transportes	 (AMT),	enquanto	 regulador	
económico	 do	 sector	 ferroviário.	O	Governo	 pretendia	
que	o	regulador	se	pronunciasse	em	poucos	dias,	mas	
sabe-se	 já	que	o	seu	parecer	 levará	bem	mais	 tempo,	
devendo	ser	necessário	aguardar	pelo	menos	algumas	
semanas.

Outro	processo	que	continua	e	continuará	a	decorrer	
é	o	saneamento	progressivo	da	dívida	da	CP	à	medida	
que	os	empréstimos	vencem,	através	de	operações	de	
injecção	de	capital.	No	ano	de	2018	aconteceram	 três	
operações	do	género,	porém	com	montantes	modestos	
dedicados	 apenas	 para	 assegurar	 a	 operacionalidade	
da	empresa.	A	terceira	operação	aconteceu	já	no	dia	28	
de	Dezembro,	com	uma	pequena	transferência	de	três	
milhões	de	euros,	que	elevou	o	capital	estatutário	para	
3.931	milhões	de	euros.

Mas	em	2019	voltarão	a	vencer	parcelas	significativas	
da	dívida	histórica	da	CP	e	o	Estado	será	novamente	
chamado	a	injectar	cerca	de	900	milhões	de	euros,	re-
duzindo	a	dívida	histórica	para	um	valor	próximo	dos	1,7	
mil	milhões	de	euros,	muito	abaixo	do	máximo	histórico	
de	4.376	milhões	de	euros	registados	no	final	de	2014,	
quando	se	iniciou	o	plano	de	saneamento	da	dívida	da	
transportadora	pública.

concurso para MateriaL 
circuLante proMetido para 

Janeiro

Interregional nº 803 Caldas da Rainha - Coimbra-B à passagem na zona de Campo. 
A Linha do Oeste será uma das linhas onde a tracção bimodo poderá ser aplicada, 

já que a electrificação do troço Caldas - Louriçal só está prevista no próximo 
Quadro Comunitário de Apoio © Ricardo Quinas
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De acordo com o Relatório Anual de Segu-
rança Ferroviária, em 2017 verificou-se uma 
melhoria quase transversal a todos os indi-

cadores de segurança da rede ferroviária, que me-
dem o número de vítimas, acidentes e precursores 
de acidentes. A única excepção a essa evolução po-
sitiva aconteceu no número de suicídios.

Em	 termos	 de	 acidentes,	 em	 2017	 aconteceram	 29	
ocorrências	 significativas,	 maioritariamente	 relaciona-
das	com	choques	com	automóveis	ou	colhidas	em	pas-
sagens	de	nível	(7	acidentes),	ou	com	colhidas	noutros	
locais	(19	acidentes),	onde	não	se	incluem	suicídios.	Os	
3	acidentes	 restantes	 foram	 todos	eles	descarrilamen-
tos:

•	 no	dia	6	de	Janeiro,	com	um	comboio	de	merca-
dorias	em	Fornos	de	Algodres;

•	 no	dia	15	de	Janeiro,	com	um	comboio	Interre-
gional	em	Livração;

•	 e	no	dia	1	de	Abril,	com	um	comboio	de	merca-
dorias	na	Adémia	(Coimbra).

Esse	número	global	representa	uma	quebra	superior	
a	23%	comparativamente	ao	ano	anterior	e	até	superior	
quando	comparada	com	a	média	dos	últimos	10	anos,	
em	que	apenas	em	dois	anos	se	registou	um	número	de	
acidentes	inferior.	Todas	as	categorias	de	acidentes	re-
feridas	registaram	melhorias.	As	categorias	de	incêndios	
em	material	circulante	e	outros	acidentes	mantiveram-se	
sem	registos	e	não	ocorreu	qualquer	colisão	com	obstá-
culos	dentro	do	gabarito	pelo	primeiro	ano	desde	2009.

Os	 29	 acidentes	 originaram	 um	 total	 de	 20	 vítimas	
mortais	e	5	feridos	graves	que	se	distribuem	exclusiva-
mente	por	ocorrências	relacionados	com	colhidas	pelo	
nono	ano	consecutivo,	excluíndo	os	suicídios	desta	con-
tagem.	Em	passagens	de	nível	morreram	6	pessoas	e	
todas	as	restantes	foram	colhidas	em	diferentes	locais,	
sendo	 um	 dos	 feridos	 graves	 passageiro	 de	 um	 com-

boio.

O	número	de	mortos	 foi	20%	 inferior	a	
2016	e	é	 inferior	à	média	dos	últimos	10	
anos	em	cerca	de	8,3%	e,	entre	várias	os-
cilações,	a	tendência	a	longo	prazo	aponta	
no	mesmo	 sentido.	O	número	 de	 feridos	
graves	está	em	linha	com	os	dois	anos	an-
teriores	mas	 foi	 ainda	 assim	 em	número	
absoluto	apenas	um	terço	da	média	do	re-
ferido	período.

Com	estes	registos,	o	indicador	de	mor-
tos	e	feridos	graves	ponderados	(MFGP),	
que	relaciona	o	número	de	vítimas	com	a	
produção	 da	 rede	 ferroviária	 em	milhões	
de	 comboios-quilómetro,	 também	melho-
rou	em	2017,	decrescendo	para	0,55	con-
tra	0,69	em	2016.	

Relativamente	a	suicídios,	em	2017	ve-
rificou-se	um	agravamento	muito	expressi-
vo	deste	registo,	algo	que	já	não	acontecia	
desde	2012,	com	um	aumento	de	cerca	de	
62,5%	para	um	número	total	de	52	suicí-
dios.	Na	média	dos	últimos	10	anos,	quan-
do	se	juntam	os	números	dos	acidentes	e	
dos	 suicídios,	 duas	em	cada	 três	mortes	
associadas	 ao	 transporte	 ferroviário	 são	
mortes	deliberadas,	mas	no	ano	de	2017	

segurança FerroViária 
MeLhorou eM 2017

Evolução do número total de mortos por acidente e suicídios. Adaptado de 
Relatório Anual de Segurança Ferroviária 2017.

Evolução do número total de acidentes significativos. Adaptado de Relatório 
Anual de Segurança Ferroviária 2017.
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essa	parcela	correspondeu	a	72%.

Na	 análise	 aos	 precursores	 de	 aciden-
tes,	em	2017	verificou-se	um	atenuamento	
da	sua	evolução	crescente	que	acontece	
sobretudo	desde	2012.	Registaram-se	no	
total	 248	 ocorrências,	 menos	 8,5%	 face	
a	2016,	mas	ainda	assim	o	 segundo	 va-
lor	absoluto	mais	elevado	dos	últimos	10	
anos	e,	em	termos	relativos,	mais	de	50%	
acima	da	média	do	mesmo	período.

A	 ocorrência	 de	 deformações	 na	 via	
aumentou	 relativamente	 ao	 ano	 passado	
e	 representa	mais	 de	 dois	 em	 cada	 três	
precursores	de	acidentes	com	um	total	de	
180	registos,	porém	essa	evolução	foi	con-
trariada	pela	redução	do	número	de	carris	
partidos	(50	ocorrências)	e	de	sinais	ultra-
passados	 na	 posição	 mais	 restritiva	 (18	 ocorrências),	
que	completam	os	registos.	Não	se	registaram	falhas	na	
sinalização	lateral,	rodas	partidas	em	material	circulante	
ao	serviço	ou	roturas	de	eixos.

A	evolução	mostra	que	o	crescimento	do	número	total	
dos	precursores	de	acidentes	 tem	acontecido	de	 facto	
com	o	enormíssimo	contributo	das	deformações	na	via	
férrea,	o	que	demonstra	problemas	estruturais	mais	pro-
fundos	relacionados	com	a	condição	da	infraestrutura	e	
respectiva	manutenção,	e	que	também	fica	patente	na	
evolução,	embora	mais	modesta,	do	número	de	carris	
partidos.	O	número	de	sinais	ultrapassados	na	posição	
mais	 restritiva,	não	obstante	o	valor	excepcionalmente	
elevado	registado	no	ano	anterior,	 tem	registado	gran-
des	variações	de	ano	para	ano	mas	no	global	mantém-

-se	estável,	enquanto	os	restantes	 itens	registam	pou-
cas	ou	nenhuma	ocorrência	 ao	 longo	de	qualquer	 um	
dos	últimos	10	anos.

Por	último,	na	relação	entre	as	entidades	operacionais	
e	reguladoras	do	transporte	ferroviário	e	a	entidade	in-
dependente	responsável	pela	investigação	de	acidentes	
ferroviários,	o	GPIAAF,	verificou-se	que	em	2017	foram	
aplicadas	14	das	20	recomendações	de	segurança	emi-
tidas	pelo	organismo	nos	relatórios	elaborados	em	2016.	
Das	 restantes	 recomendações,	 metade	 encontram-se	
apenas	parcialmente	 implementadas	e	a	outra	metade	
estão	em	implementação.

Evolução dos precursores de acidentes por categoria. Adaptado de Relatório Anual de Segurança Ferroviária 2017.

Tendência de evolução do número total de precursores de acidentes. Adaptado 
de Relatório Anual de Segurança Ferroviária 2017.
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O início da noite 
de dia 14 de 
Dezembro foi 

atribulado na Rua de 
São Domingos à Lapa: 
o eléctrico 576, que rea-
lizava a carreira 25E en-
tre os Prazeres e a Praça 
da Figueira, descarrilou 
pelas 18 horas, chocan-
do violentamente contra 
um prédio. 

O	 acidente	 aconteceu	
num	 local	 de	 inclinação	
significativa,	 em	 plena	
descida	 para	 Santos.	 O	
eléctrico	terá	ganhado	ve-
locidade	ao	longo	da	Rua	
de	 São	 Domingos	 e	 não	
foi	capaz	de	realizar	a	cur-
va	 a	 cerca	 de	 90º	 que	 o	
encaminharia	pela	Rua	Garcia	de	Orta,	saíndo	dos	car-
ris	em	direcção	ao	prédio	com	esquina	entre	as	referidas	
ruas.

Apesar	da	violência	do	embate,	bem	patente	pelo	es-
tado	em	que	ficou	o	veículo,	alguns	passageiros	conse-
guiram	sair	pelo	próprio	pé,	mas	para	muitos	foi	neces-
sário	uma	complexa	operação	de	desencarceramento,	
mesmo	para	um	veículo	de	tão	reduzida	dimensão,	que	
levou	cerca	de	duas	horas	e	que,	de	forma	surpreenden-
te,	terminou	com	o	registo	de	apenas	28	feridos	ligeiros	
do	acidente,	numa	viagem	em	que	o	eléctrico	circulava	
com	lotação	considerável.

Uma	vez	concluída	a	operação	de	resgate,	iniciou-se	
a	operação	de	remoção	dos	destroços	do	576,	totalmen-
te	 inutilizado	e	 já	parcialmente	desmanchado,	com	 re-
curso	a	gruas	e	camiões	plataforma	deslocados	para	o	
local.	A	operação	terminou	perto	da	meia-noite,	com	os	
destroços	a	serem	transportados	para	as	instalações	da	
Carris,	que	logo	na	sequência	do	acidente	prometeu	um	
inquérito	para	averiguar	as	suas	causas.

O	relatório	do	acidente	 foi	 já	publicado	no	dia	28	de	
Dezembro,	com	a	comissão	de	inquérito	a	atribuir	a	res-
ponsabilidade	 do	 acidente	 exclusivamente	 ao	 guarda-
-freio	que	conduzia	o	veículo,	após	ter	apurado	que	não	
existiam	quaisquer	anomalias	no	veículo,	que	tinha	con-
cluído	uma	revisão	no	dia	7	de	Dezembro,	em	particular	
nos	sistemas	de	frenagem.	As	condições	climatéricas	na	
altura	do	acidente	eram	igualmente	boas,	não	havendo	
motivos	para	a	degradação	das	condições	de	aderência	
dos	carris.	

Segundo	a	mesma	comissão,	o	guarda-freio	não	ac-
tuou	de	acordo	com	os	procedimentos	definidos,	ao	não	
ter	efectuado	uma	travagem	contínua	ao	longo	da	desci-
da	através	do	travão	reostático,	nem	ter	accionado	o	tra-
vão	de	segurança	(que	funciona	através	de	um	“patim”	
sobre	o	carril).	No	local	do	acidente	existia	também	um	
sinal	de	paragem	obrigatória	que	não	foi	cumprido.

O	guarda-freio,	 admitido	 na	empresa	há	apenas	um	
mês	 e	 meio,	 referiu	 que	 conhecia	 já	 bastante	 bem	 a	
carreira	25	e	admitiu	o	não	cumprimento	do	sinal,	mas	
acrescentou	que	de	facto	não	conhece	ninguém	que	o	
cumpra.	Disse	ainda	que	fez	o	que	estava	ao	seu	alcan-
ce	para	evitar	o	que	ocorreu,	apesar	de	admitir	não	ter	
accionado	o	travão	de	segurança,	e	afirmou	que	o	piso	
estava	escorregadio

Para	a	Carris,	foram	estes	erros	de	operação	levaram	
a	que	o	eléctrico	entrasse	na	curva	em	excesso	de	ve-
locidade	e	descarrilasse	e	parece	que	não	haverá	qual-
quer	 outra	 investigação	 a	 este	 acidente.	 Isto	 porque,	
apesar	 do	 Gabinete	 de	 Prevenção	 e	 Investigação	 de	
Acidentes	 com	Aeronaves	e	 de	Acidentes	Ferroviários	
(GPIAAF)	ter	no	seu	âmbito	de	actuação	um	vasto	con-
junto	de	sistemas	ferroviários,	desde	a	ferrovia	pesada	
até	às	 ferrovias	mais	 ligeiras,	passando	por	vários	as-
censores	e	funiculares,	as	redes	de	eléctricos	ligeiros	de	
Lisboa	(CCFL)	e	Porto	(STCP)	são	os	poucos	sistemas	
ferroviários	 que	 não	 estão	 abrangidos	 pelo	 organismo	
independente.

576 descarriLa na carreira 25

O 576 na carreira 12 à passagem nas Portas do Sol em Maio de 2014 © Ricardo Quinas



Trabalhos na estação da 
Livração, que além da 
renovação de via contemplam 
também o reposicionamento das 
plataformas de passageiros.

Vista geral sobre as obras na 
zona entre a ponte do Tâmega 

e o túnel de Gaviarra, visível 
ao fundo, a cerca de dois 

quilómetros da estação de 
Marco de Canaveses. 

as obras eM curso do FerroVia 2020
O Ferrovia 2020 continua a avançar timida-

mente de forma dispersa pelo país. Ape-
sar das expectativas de arranque da mais 

aguardada obra - a nova linha entre Évora e Elvas 
- certo é que os desenvolvimentos continuam a pas-
sar pelos mesmos eixos que temos visto nos últimos 
meses - Linha do Minho, Linha da Beira Baixa, Linha 
do Leste e, mais uma vez, pela Linha do Douro.

Na Linha do Minho, as obras encontram-se em 
plena execução entre Viana e Valença, sendo sobre-
tudo notórias as intervenções para as novas esta-
ções técnicas. No entanto, a conclusão da interven-
ção entre Nine e Viana continua a atrasar-se.

Na Linha da Beira Baixa as obras continuam em li-
nha com o que referimos anteriormente, com a ponte 

sobre o rio Diz a avançar, múltiplas intervenções nos 
taludes e, em breve, deverão começar a ser instala-
dos os novos tabuleiros nas seis pontes a reabilitar.

Na Linha do Leste, as obras aproximam-se teori-
camente do seu fim, com mais dois meses pela fren-
te para a conclusão das obras de alteração do layout 
da estação e de renovação de via.

Na Linha do Douro, por onde viajamos nesta edi-
ção, já foi parcialmente levantada a via férrea e es-
tão já a decorrer as intervenções nos túneis. Porém, 
numa altura em que já passou mais de um mês so-
bre a suspensão da circulação ferroviária, os avan-
ços parecem bastante modestos para que a reaber-
tura aconteça dentro do prazo de três meses que foi 
inicialmente anunciado.

Linha do Douro
Rui Queirós

coMboio correio
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Emboquilhamento do túnel de 
Gaviarra do lado de Livração, 
onde decorrem trabalhos de 
reparação e reforço da estrutura.

Vista mais próxima da via férrea 
próxima do túnel de Gaviarra, 

na transição entre a zona onde a 
antiga via já foi levantada e um 

troço onde ainda permanece. 
À direita são visíveis os novos 

carris a aplicar na futura via.

Sensivelmente no mesmo local, 
agora para o lado oposto, o 
canal de via sobre a ponte do 
Tâmega com a superestrutura 
de via já removida.

Ricardo Quinas



Conforme demos conta na edição 
anterior, o serviço Intercidades 

para a Covilhã voltou a ser realizado 
pelas locomotivas 5600 com carruagens 
convencionais, à semelhança da 
generalidade dos restantes serviços 
Intercidades.

breVes

Para registar esta nova era no serviço 
rápido da Beira Interior, mostramos esta 
fotografia do Ricardo Quinas, do comboio 
nº 541 a passar a zona de Belver no dia 26 
de Dezembro, a cargo da locomotiva 5602 
e as três habituais carruagens Sorefame.

5600 roLaM até à coViLhã

No mesmo dia, a composição da fotografia 
anterior foi uma das protagonistas de um 
insólito: ainda no rescaldo da greve dos 
trabalhadores da área comercial da CP 
realizada no dia 25, o Intercidades 542, 
assegurado pela composição do 541, 
foi suprimido, não chegando a sair da 
Covilhã.

Com a chegada do Intercidades 543 pela 
tarde, juntaram-se as duas composições 
e formaram assim o comboio 544, com a 
5608 a assumir o reboque da 5602 e de um 
total de sete carruagens, conforme o José  
Pombo nos mostra nesta fotografia antes 
da hora de partida.

coMboio correio
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As fotografias como esta do André 
Lourenço do comboio 6204 Mirandela – 
Cachão à passagem na zona de Frechas 
no dia 14 de Julho de 2018, com a LRV 
9506, são agora imagens do passado.

LrV 9500 abandonaM serViço

A interrupção do serviço ferroviário na 
Linha do Tua marca também o fim da 

circulação das automotoras 9500 nas vias 
estreitas em Portugal, ao fim de cerca de 
24 anos de serviço após a sua concepção 
nas oficinas de Guifões a partir de algumas 
carruagens das unidades 9700, em 1995.

As unidades 9505 e 9506 eram as únicas 
resistentes dos últimos anos ainda ao 
serviço na Linha do Tua, de um total de 
nove unidades da série original, cinco das 
quais afectas exclusivamente à CP e as 
restantes quatro afectas ao serviço do Tua, 
integrado entre CP e Metro de Mirandela.

As cinco unidades afectas unicamente à 
CP já foram vendidas ao Perú em Abril de 
2015, após uma tentativa frustrada de as 
colocar ao serviço na Linha do Vouga, e 
das restantes duas que outrora circulavam 
no Tua, uma foi abatida após acidente e a 
outra está abatida ao serviço.

Metro de MirandeLa cessa actiVidade FerroViária

Estava anunciado para segunda-feira 
dia 17 de Dezembro que o Metro de 

Mirandela deixaria de operar circulações 
ferroviárias nos 16 quilómetros da Linha 
do Tua entre Cachão e Carvalhais, naquele 
que era o único troço da linha ainda activo.

No entanto, a paragem aconteceu mais 
cedo do que o anunciado, visto que logo 
no sábado dia 15 já nenhuma das duas 
automotoras realizou o serviço ferroviário 
previsto, sendo desde então substituídas 
por transporte rodoviário alternativo.

Esta interrupção, motivada pelo 
esgotamento do potencial das unidades 
9500, facilitará as intervenções a realizar 
na via e nos taludes no âmbito do plano de 
mobilidade da Linha do Tua, com entrada 
em serviço prevista para o próximo verão.

Para já, é uma incógnita se no futuro será 
possível repetir fotografias como esta do 
José Sousa de uma circulação Mirandela – 
Carvalhais no dia 26 de Setembro de 2016, 
dependendo dos moldes em que o novo 
plano de mobilidade de Tua nas mãos do 
empresário Mário Ferreira venha a operar 
para assegurar a mobilidade quotidiana, 
um requisito obrigatório do plano.
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Foram conhecidas em Dezembro 
as datas para a próxima edição do 

Comboio Presidencial no Douro a decorrer 
em 2019.
Eventualmente devido à incerteza 
provocada sobre a reabertura do tráfego no 
troço entre Caíde e Marco de Canaveses, 
e ao contrário do que foi aconteceu nos 
últimos três anos, desta vez não está 
prevista qualquer edição para a época da 
Primavera, entre Abril e Maio.
O primeiro comboio da próxima edição 
partirá de São Bento apenas no sábado 
dia 20 de Setembro, preenchendo todos 
os sábados e domingos seguintes do 
calendário até 26 de Outubro, num total de 
12 viagens previstas, mais duas do que foi 
habitual nas edições anteriores.

presidenciaL só regressará ao douro nas VindiMas

Pouco após o corte provisório da 
circulação entre Caíde e Marco de 

Canaveses, no dia 26 de Novembro, a 
CP realizou alguns ajustes aos horários 
dos comboios do troço isolado da Linha 
do Douro entre Marco de Canaveses e o 
Pocinho no dia 16 de Dezembro.

As mudanças aconteceram no período da 
manhã, com a antecipação do primeiro 
comboio Pocinho – Régua e respectivo 
seguimento para Marco de Canaveses em 
cerca de 15 minutos e a antecipação dos 
dois primeiros comboios Marco – Régua 
em cerca de uma hora.

cp aJusta horários do douro

O primeiro desses comboios foi aqui 
fotografado pelo Ricardo Quinas à 
partida da estação de Ermida no dia 30 
de Dezembro, chegando agora à Régua 
às 09h08, enquanto o segundo chega às 
11h08, continuando de seguida para o 
Pocinho também uma hora mais cedo.

Por último foi ainda reforçada a oferta 
entre a Régua e o Pinhão com duas 
novas ligações por dia em cada sentido 
que, desde logo devido à insuficiência de 
material circulante, serão asseguradas por 
serviço rodoviário em cerca de meia hora, 
sem paragens intermédias.

As fotografias como esta do Ricardo 
Ferreira no dia 23 de Setembro de 2016 
na zona de Gouvinhas terão assim que 
aguardar ainda mais alguns meses.

coMboio correio
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Curiosamente, o Valério Santos fotografou 
o 4005 exactamente nesse dia a realizar 
o comboio 133 entre Lisboa e Braga, à 
passagem na zona entre Oiã e Quintans, 
apenas 45 minutos antes de ser detectado 
o problema.

0360 VoLta à Linha

O GPIAAF informou no dia 2 de 
Dezembro que decidiu iniciar uma 

investigação de segurança à avaria de uma 
caixa de eixo rodado do 4005 detectada 
pelas 16h54 do dia 11 de Setembro de 2018, 
e que perderia mesmo a funcionalidade ao 
entrar posteriormente em oficina.
Apesar deste não ser um incidente de 
investigação obrigatória, o organismo 
considerou que poderia ter havido 
consequências mais severas em 
circunstâncias ligeiramente diferentes.

A automotora 0360 retomou o serviço 
ferroviário após revisão em Contumil e 

após realizar a habitual marcha de ensaios 
no dia 28 de Dezembro, que aconteceu 
entre Contumil e Caíde e que o Gil Monteiro 
nos mostra à passagem em Rio Tinto, já na 
viagem de regresso.

A 0360 permanecia em Contumil desde 
o final de Julho de 2017 e é a primeira 
unidade 0350 a sair de revisão depois da 
0362 em Agosto de 2017, a única unidade 
da série no activo, dedicada desde então 
em exclusivo ao serviço na Linha do Leste.

gpiaaF inVestiga incidente coM 4005
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O José Luis Torres Blázquez fotografou 
uma destas invulgares marchas à 
passagem no Poceirão no dia 6 de 
Dezembro, com a 5627 na frente de um 
belíssimo comboio de rolos de arame 
ainda com um longo caminho pela frente 
até ao porto de Aveiro.

1943 regressa ao serViço

A greve com epicentro no porto de 
Setúbal e que se arrastou por várias 

semanas perturbou significativamente a 
operação portuária, ferroviária e industrial 
na região e motivou as empresas à procura 
de soluções alternativas.

A Atlansider, uma das empresas da antiga 
siderurgia nacional e cliente da Medway, 
foi uma das empresa afectadas e utilizou 
temporariamente o porto de Aveiro para 
encaminhar os seus produtos siderúrgicos 
para exportação.

greVe desViou siderúrgicos para aVeiro

Reduzida há vários meses a apenas 
duas locomotivas 1900, a 1903 e 

a 1905, a frota das locomotivas nez-
cassés ao serviço da Medway cresceu em 
Dezembro com a inclusão da locomotiva 
1943 no parque ao serviço.

O regresso da 1943, que o João Balseiro 
nos retrata através desta fotografia da 
unidade em manobras no Poceirão no 
passado dia 2 de Dezembro, representa 
também a reaparição da série 1930 nos 
comboios de mercadorias.

Para o futuro, a Medway está a estudar 
o eventual investimento na renovação 
total de pelo menos algumas das suas 
locomotivas francesas, o que nesse caso 
asseguraria a sua continuidade nos carris 
nacionais por vários anos.
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No dia 5 de Dezembro foi lançado um 
concurso público para a concessão 

da exploração do terminal ferroviário de 
Tadim, próximo de Braga, por um período 
de cinco anos, sendo renovável por 
períodos de um ano até ao máximo de dois 
anos.

O preço mínimo de licitação da 
infraestrutura, propriedade da 
Infraestruturas de Portugal e actualmente 
concessionada à Agremor, dotada de uma 
área de cerca de 57 mil metros quadrados 
e três linhas ferroviárias, é de cerca de 
5.295 euros por mês.

O terminal de Tadim, que o João Fernandes 
nos mostra nesta fotografia de Março de 
2015, apresenta um movimento ferroviário 
consistente há vários anos, em especial 
para carregamento madeira para produção 
de celulose, mas também para a descarga 
de areia e cimento.

ponte 25 de abriL entra eM obras

Arrancaram no dia 19 de Dezembro 
as obras de conservação da ponte 

25 de Abril, infraestrutura fundamental 
para a rede ferroviária e rodoviária aqui 
fotografada pelo Ricardo Quinas em 
Maio de 2014, que se prolongarão pelos 
próximos dois anos no âmbito de um 
contrato assinado por 12,6 milhões de 
euros.

A intervenção contempla um vasto 
conjunto de trabalhos de reparação na viga 
de rigidez, no maciço de fundação do pilar 
3 e no encontro sul da ponte propriamente 
dita, a que se somam trabalhos no encontro, 
no tabuleiro ferroviário, nas juntas de 
dilatação rodoviárias e nos bloqueadores 
de deslocamento transversal no viaduto 
de acesso norte.

Estão previstos cortes na circulação, 
quer rodoviária, quer ferroviária, que 
poderão afectar apenas uma ou ambas 
as vias férreas e podem incluir eventuais 
cortes na tensão de catenária, que no 
entanto acontecerão apenas por períodos 
máximos de quatro horas e sempre 
durante o período nocturno em que não há 
circulações programadas.

eXpLoração do terMinaL de tadiM eM concurso
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Com este reforço, a frota do Metro do 
Porto passará a contar com um total de 
120 unidades, que no futuro permitirão 
expandir o serviço metropolitano da linha 
Amarela, onde o Tiago Duarte fotografou 
esta composição em Janeiro de 2017, de 
Vila d’Este a Santo Ovídio, e à zona central 
da cidade do Porto através da nova linha 
Rosa a construir em breve.

O Alejandro Tomás deixa-nos uma 
fotografia desse especial assegurado 
pela célebre 269.604 “Gato Montés” à 
passagem pela estação de Peñalajo, na 
zona de Ciudad Real.

No dia 21 de Dezembro o Metro do 
Porto lançou o concurso público 

internacional para a aquisição de 18 novos 
comboios por um valor base de 56,1 
milhões de euros.

O contrato prevê ainda a manutenção 
das composições por um período de 
cinco anos, totalizando nove anos para a 
execução do contrato após adjudicação.

Do lado de lá da fronteira, em Espanha, 
têm sido vários os comboios especiais 

motivados pelas associações cívicas para 
preservação do património ferroviário nos 
últimos meses.

No dia 6 de Dezembro realizou-se mais 
um comboio do género, promovido pela 
Asociación de Amigos del Ferrocarril de 
Madrid (AAFM), entre Madrid e Sevilha via 
Linares.

Metro do porto Lançou concurso para noVos coMboios

especiaL da aaFM aniMa espanha
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História da linha

A	história	do	Ramal	da	Lousã	começou	em	1889	quando	tiveram	início	as	obras	da	primeira	fase	
(entre	 Coimbra	 e	 Lousã)	 da	 Linha	 de	Arganil.	

Mas	após	dois	anos,	as	obras	foram	interrompidas	por	
dificuldades	 financeiras.	As	 mesmas	 só	 recomeçaram	
no	inicio	de	1905,	para	no	final	de	1906	chegar	o	primei-
ro	comboio	à	Lousã.		

As	obras	da	segunda	 fase	para	 levar	o	comboio	até	
Arganil,	 começaram	 em	 1924,	 após	 18	 anos	 de	 estu-
dos.	Mas	a	dificulade	deste	troço	tão	acidentado	fez	os	
custos	dispararem	e	quando	o	comboio	chegou	a	Ser-
pins,	passados	seis	anos,	começou	a	equacionar-se	o	
resto	do	traçado	até	Arganil,	estando	em	cima	da	mesa	
a	possibilidade	de	estreitar	a	via.	Com	a	expansão	da	
rede	viária	nos	anos	30,	a	conclusão	deste	ramal	ficou	
eternamente	adiada.	

A	2	de	Dezembro	de	2009	foi	encerrado	o	troço	entre	
Serpins	e	Miranda	do	Corvo	e	no	mês	seguinte	o	troço	
entre	esta	vila	e	a	estação	de	Coimbra,	a	fim	de	arranca-

rem	as	obras	do	Metro	Mondego.

(A	história	mais	detalhada	do	Ramal	da	Lousã	pode	
ser	lida	na	Trainspotter	nº	37	de	Agosto	de	2013).

Projecto Metropolitano Ligeiro do Mondego

A	pensar	numa	melhor	mobilidade	dentro	de	Coimbra,	
nos	finais	do	século	XX	começou	a	falar-se	na	conver-
são	do	Ramal	da	Lousã	para	uma	linha	metropolitana.	
Em	1996	foi	formada	a	sociedade	Metro	Mondego	(MM),	
com	 as	 Câmaras	Municipais	 de	 Coimbra,	 Miranda	 do	
Corvo	e	Lousã,	juntamente	com	a	CP,	Refer	e	Metropo-
litano	de	Lisboa	como	accionistas.

Os	primeiros	estudos	realizados,	concluiram	que	se	o	
projecto	do	MM	ficasse	limitado	ao	Ramal	da	Lousã,	o	
mesmo	seria	insustentável.	Para	inverter	essa	situação,	
foi	adicionada	ao	projecto	a	linha	do	Hospital.	

Segundo	o	estudo	de	2003,	a	rede	MM	seria	composta	
por	duas	linhas:

n Linha	Hospital	–	 início	 junto	à	estação	de	Coim-
bra	até	ao	Centro	Hospitalar	e	Universitário	de	Coimbra.	

M E T R O B U S
José Sousa

Comboio Regional Serpins - Coimbra-Parque, à paragem na estação de Miranda do Corvo em Outubro de 2009, poucos 
meses antes do suspensão do serviço no Ramal da Lousã © Pedro André
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Troço	urbano	numa	extensão	de	3	km	em	via	dupla	com	
oito	paragens	e	um	túnel	de	450	metros.

n Linha	 Serpins	 –	 desde	Coimbra-B	 até	 Serpins,	
numa	extensão	de	37	km	com	28	paragens,	dividida	em	
dois	troços:

m Troço	urbano	–	entre	Coimbra-B	e	Sobral	de	Ceira	

m Troço	suburbano	–	entre	Sobral	de	Ceira	e	Ser-
pins.

Nesta	linha,	entre	Coimbra-B	e	a	entrada	do	túnel	de	
Carvalhosas	a	via	seria	dupla,	para	daí	em	diante	ser	via	
única,	com	alguns	pontos	de	cruzamento.	No	troço	su-
burbano	surgiriam	duas	novas	paragens	–	Corvo	e	Espí-
rito	Santo	–	e	a	desactivação	de	Prilhão-Casais.	O	resto	
seriam	as	mesmas	do	Ramal	da	Lousã.	No	troço	urbano	
teríamos	as	seguintes	paragens:	Coimbra,	Açude,	Inês	
de	Castro,	Aeminium,	Portagem,	Parque,	Rainha	Santa,	
Arregaça,	Norton	de	Matos,	São	José,	Solum,	Vale	das	
Flores,	Carvalhosas,	Quinta	da	Ponte,	Conraria	e	Ceira.

O	mesmo	estudo,	referia	que	a	via	seria	em	bitola	1435	
mm,	permitindo	 velocidades	máximas	de	70	 km/h	nos	
troços	urbanos	e	110	km/h	no	troço	suburbano.	A	tensão	
electica	seria	de	750	volts.	Tanto	o	parque	de	material	
e	oficinas	como	o	posto	de	comando	centralizado	iriam	
localizar-se	junto	à	estação	de	Coimbra-B.

Sobre	 o	material	 circulante,	 estava	 previsto	 um	par-
que	arrondar	as	30	unidades	com	capacidade	entre	225	
e	250	passageiros	para	o	serviço	suburbano	e	urbano	
respectivamente.

Novos estudos em 2008

Em	2008	surgem	dois	novos	estudos:	parque	de	ma-
terial	e	oficinas	(PMO)	em	Sobral	de	Ceira	e	a	variante	
de	Solum.

O	projecto	do	PMO	que	estava	previsto	para	a	Quinta	
do	Loreto	(norte	da	estação	de	Coimbra-B)	teve	de	ser	
abandonado	 por	 colidir	 com	 o	 projecto	 da	 estação	 de	
alta	velocidade	de	Coimbra.	Sendo	este	projecto	mais	
importante,	 foram	procuradas	outras	 localizações	para	
o	PMO.	Duas	possibilidades	surgiram:	Serpins	e	Ceira.	
A	primeira	hipótese	foi	abandonada	por	ficar	demasiado	
longe	do	centro	urbano,	restando	Ceira.

O	PMO	de	Ceira	ocuparia	uma	área	de	32.000	m2	e	
nela	constaria:

n Edificio	administrativo	com	posto	de	comando	cen-
tralizado;

n Parque	de	material	 circulante	para	 cerca	de	40	
unidades	de	40	metros	cada;

n Área	de	serviço	para	limpeza	interna	e	pequenas	
manutenções;

n Área	de	lavagem	exterior;

n Edificio	oficinal;

n Subestação	de	tracção

n Estação	de	tratamento	de	águas	residuais	indus-
triais

A	localização	do	PMO	seria	a	500	metros	a	sul	da	es-
tação	de	Ceira,	no	PK	8,5	do	ramal	da	Lousã.

A	par	da	nova	localização	do	PMO,	em	2008	também	
surgiu	o	estudo	da	variante	de	Solum.	Este	novo	troço	
com	cerca	de	1.500	metros	e	quatro	estações,	trás	um	
acréscimo	de	700	metros	e	duas	estações	em	relação	
ao	projecto	anterior:	 	São	José	(nova	 localização);	Es-
tádio	 (nova);	 Solum	 (nova	 localização);	 Casa	 Branca	
(nova).	Esta	nova	variante	permite	aproximar	a	linha	de	
infraestruturas	como	o	Estádio	Municipal,	vários	estabe-
lecimentos	escolares	e	comerciais.	Mas	para	isso	serão	
demolidos	alguns	edificios,	 incluindo	a	casa	de	passa-
gem	de	nivel	junto	ao	apeadeiro	de	São	José.	

2010: o inicio das obras de conversão

As	primeiras	obras	surgiram	em	2007	com	a	criação	
de	interfaces	nas	estações	de	Lousã,	Miranda	do	Corvo	
e	Ceira,	tendo	sido	inaugurados	em	Dezembro	de	2008.	
Um	ano	depois,	deu-se	o	encerramento	da	 linha	entre	
Serpins	 e	Miranda	 do	Corvo	 e	 no	mês	 seguinte	 entre	
esta	e	Coimbra.	3	de	Janeiro	de	2010	 foi	o	ultimo	dia	
em	que	a	linha	esteve	aberta	ao	publico	entre	Coimbra	
e	Miranda	do	Corvo.	

Coimbra-Parque, Junho de 2017 © José Sousa

Coimbra, Junho de 2017 © José Sousa
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Imediatamente	 deu-se	 o	 início	 da	 primeira	 fase	 da	
obra	entre	Serpins	e	Alto	de	São	João.	Esta	fase	incluiu	
o	 levantamento	 da	 via,	 recuperação	 da	 plataforma	 de	
via,	estabilização	de	taludes,	reabilitação	de	pontes	e	tú-
neis,	remodelação	das	zonas	envolventes	às	estações	e	
adaptação	das	respectivas	plataformas	de	passageiros.	
Para	 além	 disto,	 foram	 criadas	 duas	 novas	 paragens:	
Corvo,	a	norte	de	Miranda	do	Corvo	e	Espírito	Santo,	a	
norte	da	Lousã.

No	entanto,	devido	à	conjuntura	económica,	em	No-
vembro	de	2010	a	Refer	ordena	a	suspensão	da	coloca-
ção	da	via	e	catenária.	Um	ano	depois,	todo	o	projecto	é	
suspenso	por	tempo	indeterminado	para	nova	reavalia-
ção.	Até	aos	dias	de	hoje,	nada	avançou.

As	 obras	 da	 linha	 do	 Hospital	 resumiram-se	 ao	 tro-
ço	 inicial	 de	 cerca	de	300	metros,	 entre	a	estação	de	
Coimbra	e	Câmara	Municipal,	com	demolições	de	várias	
habitações	(muitas	delas	degradadas)	e	terraplanagens.	
Actualmente	esta	secção	é	quase	toda	ela	terrenos	des-
campados,	havendo	ainda	alguns	edificios	 junto	à	Câ-
mara	Municipal	para	serem	demolidos.	Junto	à	 loja	do	
Cidadão,	o	metro	passaria	por	baixo	de	dois	edificios.	

As	obras	da	linha	da	Lousã	foram	todas	elas	entre	Alto	
de	São	João	e	Serpins.	Actualmente,	entre	Coimbra-B	
e	Coimbra	o	serviço	ferroviário	permanece	activo,	mas	
com	prognóstico	de	ser	encerrado	no	final	de	2020.	En-
tre	Coimbra	e	Alto	de	São	João	a	circulação	está	encer-
rada,	mas	nada	foi	mexido.	Ainda	permanecem	de	pé	as	
paragens	do	Parque	e	São	José,	 tal	como	a	via	ainda	
não	foi	levantada.

As	paragens	entre	Alto	de	São	João	e	Serpins	estão	
assim	reabilitadas:

n Portela/Parque	de	Campismo	(ex-Carvalhosas)	–	
construção	 de	 duas	 plataformas	 laterais,	 estabilização	
de	 talude,	melhoramento	dos	acessos	e	de	estaciona-
mento	automóvel.	Preparada	para	duas	vias;

n Quinta	da	Ponte	–	 construção	de	uma	platafor-
ma	lateral	e	uma	plataforma	central,	melhoramento	dos	
acessos	 e	 de	 estacionamento	 automóvel.	 Preparada	
para	três	vias;

n Ceira	(ex-Conraria)	–	construção	de	duas	platafor-
mas	 laterais	 e	melhoramento	 dos	acessos.	Preparada	
para	duas	vias;

n Sobral	de	Ceira	(ex-Ceira)	–	construção	de	uma	
plataforma	 lateral	 e	 uma	 plataforma	 central,	 melhora-
mento	 dos	 acessos	 e	 de	 estacionamento	 automóvel.	
Criação	de	um	interface	rodoviário.	Preparada	para	três	
vias	mais	duas	linhas	de	topo;

n Vale	do	Açor	–	construção	de	uma	plataforma	cen-
tral,	estabilização	de	talude,	melhoramento	dos	acessos	
e	de	estacionamento	automóvel.	Preparada	para	duas	
vias;

São José, Junho de 2017 © José Sousa

Ceira, anteriormente designado de Conraria, Junho de 2017 
© José Sousa

Quinta da Ponte, Junho de 2017 © José Sousa

Portela, anteriormente designado de Carvalhosas, Junho de 
2017 © José Sousa
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n Trémoa	–	construção	de	uma	plataforma	 lateral	
e	melhoramento	dos	acessos.	Preparada	para	uma	via;

n Moinhos	–	construção	de	duas	plataformas	late-
rais,	estabilização	de	talude,	melhoramento	dos	acessos	
e	de	estacionamento	automóvel.	Preparada	para	duas	
vias;

n Lobases	–	construção	de	uma	plataforma	lateral,	
melhoramento	dos	acessos	e	de	estacionamento	auto-
móvel.	Preparada	para	uma	via;

n Miranda	do	Corvo	–	construção	de	duas	platafor-
mas	laterais,	melhoramento	dos	acessos	e	de	estacio-
namento	automóvel.	Criação	de	um	interface	rodoviário.	
Preparada	para	duas	vias;

n Corvo	(nova	paragem)	–	construção	de	uma	plata-
forma	lateral	e	uma	plataforma	central,	criação	de	aces-
sos	 e	 de	 estacionamento	 automóvel.	 Preparada	 para	
três	vias;

n Padrão	–	construção	de	uma	plataforma	 lateral,	
melhoramento	dos	acessos	e	de	estacionamento	auto-
móvel.	Preparada	para	uma	via;

n Meiral	–	construção	de	duas	plataformas	laterais,	
melhoramento	dos	acessos	e	de	estacionamento	auto-
móvel.	Preparada	para	duas	vias;

n Lousã-A	–	construção	de	uma	plataforma	lateral	
e	melhoramento	dos	acessos.	Preparada	para	uma	via;

n Lousã	–	construção	de	duas	plataformas	laterais,	
melhoramento	dos	acessos	e	de	estacionamento	auto-
móvel.	 Criação	 de	 um	 interface	 rodoviário.	 Preparada	
para	duas	vias;

n Espírito	Santo	 (nova	paragem)	–	construção	de	
duas	plataformas	laterais,	criação	de	acessos	e	de	esta-
cionamento	automóvel.	Preparada	para	duas	vias;

n Prilhão-Casais	(desactivada);

n Casal	 de	 Santo	António	 (nova	 paragem)	 –	 por	
construir;

n Serpins	–	construção	de	duas	plataformas	laterais,	
melhoramento	dos	acessos	e	de	estacionamento	auto-
móvel.	Preparada	para	duas	vias.

Para	além	das	paragens,	houve	reabilitação	nas	pon-
tes,	 túneis,	 taludes,	 passagens	 niveladas	 e	 desnivela-
das.

Em 2018 nasce o Metrobus

Entre	a	suspensão	do	projecto	em	2012	e	o	ano	de	
2018,	vão	surgindo	novas	ideias.	A	que	ganhou	mais	for-
ça	foi	a	do	metrobus.	No	fundo,	algo	semelhante	a	um	
serviço	ferroviário,	mas	prestado	por	autocarros.	

Em	Novembro	 de	 2018	 é	 publicado	 um	 projecto	 de	
execução	para	adaptação	a	uma	solução	BRT-Metrobus	
entre	 Alto	 de	 São	 João	 e	 Serpins.	 Este	 novo	 estudo	

Sobral de Ceira, anteriormente designado de Ceira, Junho de 
2017 © José Sousa

Moinhos, Junho de 2017 © José Sousa

Trémoa, Junho de 2017 © José Sousa

Vale do Açor, Junho de 2017 © José Sousa
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apresenta	as	alterações	a	realizar:

n Adaptar	 as	 17	 paragens	 com	duas	 plataformas	
para	cruzamento	de	veiculos;

n Nas	estações	 términus	Quinta	da	Ponte,	Sobral	
de	Ceira,	Corvo,	Lousã	e	Serpins,	criar	rotundas	para	a	
inversão	do	sentido	de	marcha;

n Instalar	quatro	pontos	de	cruzamento	em	plena	via;

n Locais	de	zonas	de	inversão	de	marcha	e	novos	
acessos	 de	 emergência	 para	 eventuais	 operações	 de	
socorro;

n Alargamento	dos	tabuleiros	das	pontes,	para	com-
portar	passeios	laterais	e	respectivo	reforço	dos	pilares;	

n Construção	 de	 uma	 passagem	 superior	 para	 a	
EN342	perto	da	Lousã;

n Automatizar	24	passagens	niveladas;

Para	 além	 disto,	 seram	 feitos	 trabalhos	 de	 reabilita-
ção	 da	 infraestrutura	 pelos	 vários	 anos	 que	 estiveram	
ao	abandono;

A	largura	da	plataforma	de	via	será	de:

n 5,00	metros	–	plena	via	em	via	única,	pontes	e	
pontões.

n 7,00	metros	–	plena	via	em	via	dupla.

n 4,00	metros	–	túneis.

n 6,60	metros	–	paragens.	

Obras a realizar nas estações

As	obras	realizadas	nas	paragens	foram	feitas	a	pen-
sar	 em	 composições	 ferroviárias	 que	 têm	 abertura	 de	
portas	para	ambos	os	 lados.	Como	as	composições	a	
circular	serão	de	âmbito	rodoviário,	ou	seja,	com	as	por-
tas	abrirem	somente	para	o	lado	direito,	será	necessário	
criar	as	seguintes	condições,	onde	elas	não	existam:

n Via	dupla	em	todas	as	paragens;

n Duas	plataformas	laterais	em	todas	as	paragens	
com	comprimento	de	40	metros	e	largura	de	3	metros;

n Na	zona	das	plataformas,	largura	total	da	via	de	
6,40	metros;

n Substituição	das	vigas	de	bordadura	em	todas	as	
plataformas	para	cota	definida	pelo	traçado	de	via	e	sis-
tema	de	guiamento,	35	cm	acima	da	via;

n Abrigo	e	equipamentos	(bilhética,	comunicações	e	
sinalização)	em	todas	as	paragens.

Isto	 implica	que	algumas	plataformas	 tenham	de	ser	
parcialmente	ou	totalmente	demolidas	para	dar	lugar	a	
outras.	Assim	por	paragem,	teremos	as	seguintes	obras,	
para	além	das	anteriormente	referidas:

n Portela/Parque	de	Campismo:

Lobases, Junho de 2017 © José Sousa

Padrão, Junho de 2017 © José Sousa

Corvo, Junho de 2017 © José Sousa

Miranda do Corvo, Junho de 2017 © José Sousa
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m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas	
e	reconstrução	de	novos	acessos.

n Quinta	da	Ponte:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas	
e	reconstrução	de	novos	acessos.

n Ceira:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas	
e	reconstrução	de	novos	acessos.

n Sobral	de	Ceira:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas	
e	reconstrução	de	novos	acessos.

n Vale	do	Açor:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	da	única	plataforma	existente	por	se	
encontrar	na	zona	de	traçado	de	via.	As	lajetas	de	betão	
demolidas	serão	para	 recolocação	nas	novas	platafor-
mas;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas;

m Construção	de	duas	novas	plataformas;

m Construção	de	novos	acessos	pedonais	às	plata-
formas.

n Trémoa:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	parcial	da	única	plataforma	existente	
por	se	encontrar	na	zona	de	traçado	de	via.	As	lajetas	
de	betão	demolidas	serão	para	recolocação	nas	novas	
plataformas;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas;

m Construção	 de	 duas	 novas	 plataformas,	 sendo	
que	uma	resulta	do	aproveitamento	da	zona	central	da	
plataforma	existente	e	a	outra	totalmente	nova;

m Construção	de	novos	acessos	pedonais	às	plata-
formas.

n Moinhos:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas	
e	construção	de	novos	acessos.

n Lobases:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	da	única	plataforma	existente	por	se	

Meiral, Junho de 2017 © José Sousa
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encontrar	na	zona	de	traçado	de	via.	As	lajetas	de	betão	
demolidas	serão	para	 recolocação	nas	novas	platafor-
mas;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas;

m Construção	de	duas	novas	plataformas;

m Construção	de	novos	acessos	pedonais	às	plata-
formas.

n Miranda	do	Corvo:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas	
e	reconstrução	de	novos	acessos.

n Corvo:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas	e	re-
construção	de	novos	acessos;

m Construção	de	uma	nova	plataforma.

n Padrão:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	parcial	da	única	plataforma	existente	
por	se	encontrar	na	zona	de	traçado	de	via.	As	lajetas	
de	betão	demolidas	serão	para	recolocação	nas	novas	
plataformas;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas;

m Construção	 de	 duas	 novas	 plataformas,	 sendo	
que	uma	resulta	do	aproveitamento	da	zona	central	da	
plataforma	existente	e	a	outra	totalmente	nova;

m Construção	de	novos	acessos	pedonais	às	plata-
formas.

n Meiral:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas	
e	reconstrução	de	novos	acessos.

n Lousã-A:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	parcial	da	única	plataforma	existente	
por	se	encontrar	na	zona	de	traçado	de	via.	As	lajetas	
de	betão	demolidas	serão	para	recolocação	nas	novas	
plataformas;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas;

m Demolição	de	muros	de	contenção	do	antigo	ape-
adeiro	e	de	parte	da	via	urbana,	para	permitir	a	constru-
ção	de	duas	novas	plataformas;

m Construção	de	novos	acessos	pedonais	às	plata-
formas.

n Lousã:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas	
e	reconstrução	de	novos	acessos;

n Espírito	Santo:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas	
e	reconstrução	de	novos	acessos.

n Casal	de	Santo	António:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Construção	de	duas	novas	plataformas;

m Criação	de	acessos	pedonais	às	plataformas	a	
partir	da	via	pública.

n Serpins:

m Desmatação	e	limpeza	da	área	da	estação;

m Demolição	dos	acessos	pedonais	às	plataformas	
e	reconstrução	de	novos	acessos.

Obras a realizar nas pontes e pontões

Serão	cinco	pontões	e	um	tabuleiro	de	uma	passagem	
inferior	que	serão	totalmente	substituidos	por	não	terem	
a	largura	mínima	de	5,0	metros	exigida	para	o	projecto.	
As	 novas	 estruturas	 serão	 em	betão	 armado	 simples-
mente	apoiado	em	encontros	de	alvenaria,	com	excep-

Futura localização da paragem de Casal de Santo António, 
Junho de 2017 © José Sousa

Serpins, Junho de 2017 © José Sousa
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ção	do	pontão	do	Corvo	que	será	em	quadro	em	betão	
armado.

As	nove	pontes	existentes	também	sofrerão	diversas	
obras	de	reforço,	sendo	comum	a	todas	elas	um	novo	
tabuleiro.	Este	consiste	numa	laje	em	betão	armado	mis-
ta	com	duas	longarinas	metálicas	embebidas.	Tem	uma	
largura	total	de	7,0	metros	integrando	o	perfil	transversal	
do	novo	canal	de	0,5	metros	de	berma	em	cada	 lado,	
mais	 4,0	metros	 da	 via	 e	 passadiços	 laterais	 com	1,0	
metro	de	largura.	Para	além	do	tabuleiro,	as	pontes	te-
ram	as	seguintes	intervenções:

n Ponte	da	Portela	(km	5,5)	–	Reforço	anti-sísmico	
com	a	colocação	de	microestacas	em	redor	do	caixão	e	
solidarizadas	por	uma	cinta	de	betão	em	todo	o	contor-
no;

n Ponte	do	Ceira	 (km	7,2)	–	Reforço	anti-sísmico	
com	a	colocação	de	quatro	microestacas	no	interior	de	
cada	tubulão;

n Ponte	 3ª	 do	Rio	Eça	 (km	18,2)	 –	Reforço	 anti-
-sísmico	com	a	colocação	de	estacas	inclinadas	no	pri-
meiro	terço	de	altura	dos	encontros	e	estacas	verticais	
em	redor	da	sapata;

n Ponte	de	Serpins	(km	34,0)	–	Reforço	anti-sísmico	
com	a	colocação	de	microestacas	em	ambos	os	 lados	
da	sapata,	execução	de	lintéis	de	encabeçamento	e	apli-

cação	de	pré-esforço	para	solidarizar	todos	os	elemen-
tos	em	betão.

Nas	restantes	cinco	pontes	(1ª	do	Rio	Eça,	2ª	do	Rio	
Eça,	Trémoa,	4ª	do	Rio	Eça	e	São	João)	não	estão	pre-
vistos	 reforços	anti-sísmicos.	Somente	a	colocação	do	
novo	tabuleiro.

Nos	sete	túneis	existentes	também	não	está	previsto	
qualquer	alteração,	a	não	ser	a	colocação	de	um	pavi-
mento.

No	troço	em	análise,	entre	Alto	de	São	João	e	Serpins,	
o	estudo	aponta	para	uma	velocidade	base	de	60	km/h.

		

Ponte 3ª do Rio Eça, Junho de 2017 © José Sousa

Ponte de Serpins, Junho de 2017 © José Sousa

Ponte da Portela, sobre o rio Mondego, Junho de 2017
© José Sousa

PK 4,0, Junho de 2017 © José Sousa



32

nuLLopinião

32

Os nOvOs cOmbOiOs da 
cP

Depois de duas décadas, promete ser 
desta a compra de novos comboios para 
a CP. A pouca ambição do programa, 

em número de unidades, permite pelo menos uma 
confiança maior quanto à sua real execução, por 
comparação com o malogrado programa de 2009, 
extinto sem uma única encomenda.

Há	muito	que	a	CP	preparava	a	especificação	para	
vários	 tipos	 de	 necessidades,	 mas	 finalmente	 foi	 a	
opção	por	adquirir	comboios	para	o	serviço	regional	
que	 ganhou	 lugar	 único	 no	 topo	 das	 prioridades.	
Para	 trás	 fica	 o	 pedido	 de	 unidades	 para	 o	 longo	
curso	e	de	outras	para	a	Linha	de	Cascais,	processos	
sem	 seguimento	 e	 que	 a	 tutela	 aparentemente	 não	
valorizou	como	urgentes.

O	concurso	aberto	nos	primeiros	dias	de	Janeiro	de	
2019	contempla	o	 fornecimento	de	dez	automotoras	
eléctricas	para	linhas	electrificadas	a	25.000	volts	e	de	
doze	automotoras	bimodo,	com	igual	capacidade	para	
circular	nas	linhas	electrificadas	mas	também	capazes	
de	circular	por	 linhas	não	electrificadas.	O	concurso	
inclui	 ainda	 peças	 de	 parque	 –	 peças	 de	 especial	
relevância	para	a	gestão	do	parque	–	e	manutenção	
preventiva	e	correctiva	por	um	período	mínimo	de	três	
anos,	a	par	com	a	formação	do	pessoal	local.

Até	ao	dia	3	de	Fevereiro	de	2019	os	fabricantes	
podem	submeter	as	suas	candidaturas,	seguindo-se	
um	período	de	44	dias	em	que	é	feita	a	qualificação	das	
candidaturas.	De	seguida	 terá	 lugar	a	apresentação	
das	propostas	e	sua	seleção	para	a	última	 fase,	de	
negociação,	 onde	 serão	 tomadas	 as	 decisões	 que	
realmente	importam.

O	 montante	 previsto	 para	 o	 contrato	 é	 de	
168.210.000	Euros,	 com	um	prazo	 de	 execução	 de	
oito	 anos	 e	 associado	 a	 autorizações	 de	 despesa	
que	prevêem	os	maiores	gastos	nos	anos	de	2021	a	
2027,	 previsivelmente	 coincidindo	 com	 as	 primeiras	
tranches	 a	 desembolsar	 com	 a	 recepção	 provisória	

das	unidades	e	sua	posterior	recepção	definitiva.

De	 modo	 a	 gerar	 economias	 de	 escala	 –	 pelo	
menos	tantas	quanto	possível	numa	frota	de	vinte	e	
dois	comboios	–	as	duas	séries	devem	ser	idênticas,	
com	a	óbvia	excepção	do	equipamento	para	circular	
sem	catenárias	no	caso	das	automotoras	bimodo.

As	 unidades	 100%	 eléctricas	 são	 identificadas	
no	artigo	por	UME	(Unidade	Múltipla	Eléctrica)	e	as	
unidades	bimodo	por	UMB	(Unidade	Múltipla	Bimodo).

A	CP	permite	que	o	primeiro	comboio	seja	entregue	
até	ao	final	do	quarto	ano	após	assinatura	do	contrato,	
sendo	obrigatório	 iniciar	o	 fornecimento	pelas	UMB,	
seguindo-se	 as	 UME.	 A	 cadência	 de	 entrega	 deve	
ser	de	uma	unidade	por	mês,	estando	prevista	uma	
bonificação	 para	 quem	 se	 comprometa	 a	 entregar	
mais	rápido,	até	duas	unidades	por	mês,	o	que	levaria	
a	entrega	das	duas	séries	a	ser	realizada	em	menos	
de	um	ano.

Entre	 os	 critérios	 utilizados	 para	 pontuar	 as	
propostas,	e	assim	decidir	o	 resultado	do	concurso,	
encontra-se	preço	e	condições	de	pagamento	(30%),	
Características	 gerais	 e	 equipamento	 (36%,	 onde	
constam	 questões	 como	 a	 lotação,	 acessibilidade,	
tara,	 potência,	 peso	 não	 suspenso,	 facilidade	 de	
reconversão	 de	 UMB	 para	 UME,	 entre	 outras),	
eficiência	 energética	 (10%),	 Custos	 de	manutenção	
(8%),	características	funcionais	(5%,	layout	e	facilidade	
de	acesso	a	equipamentos),	prazo	de	garantia	(2%)	e	
prazo	de	entrega	(9%).

João Cunha
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Que comboios serão?

A	 CP	 define	 no	 caderno	 de	 encargos	 a	
necessidade	de	aquisição	de	comboios	para	operar,	
fundamentalmente,	 nas	 linhas	 do	 Minho,	 Douro,	
Oeste,	Norte,	Oeste,	Sul,	Alentejo,	Évora	e	Algarve.	À	
data	do	início	da	entrada	em	serviço	das	automotoras,	
é	 previsível	 que	 estejam	 por	 electrificar	 os	 troços	
Régua	–	Pocinho,	Caldas	da	Rainha	–	Louriçal	e	Beja	
–	Casa	Branca,	onde	a	capacidade	de	circular	tanto	
com	abastecimento	eléctrico	 via	 catenária	 como	via	
motor	diesel	é	fundamental.

As	 novas	 automotoras	 devem	 ter	 as	 seguintes	
características:

l Comprimento	total:	entre	60	e	80	metros

l Peso	 por	 eixo:	 igual	 ou	 inferior	 a	 18	 t/eixo,	
mesmo	em	situação	de	carga	máxima

l Circulação	 em	 unidades	 múltiplas:	 até	 3,	
misturando	ambas	as	séries

l Autonomia	em	modo	diesel:	pelo	menos	1.000	
quilómetros

l Raio	 mínimo	 de	 curvatura:	 150	 metros	 (90	
metros	para	acesso	a	resguardos)

l Altura	standard	de	acesso	a	plataformas:	760	
mm

l Vida	útil	estimada:	30	anos

l Percurso	médio	diário	das	UME	ou	UMD:	500	
quilómetros

l Velocidade	máxima:	160	km/h	(modo	eléctrico)	
ou	140	km/h	(modo	diesel)

l Número	de	lugares	sentados:	200	(mínimo	de	
190)

l Distância	entre	assentos:	750	milímetros

l Largura	útil	das	portas	de	acesso:	mínimo	de	
1.300	milímetros

l Número	de	casas	de	banho:	2	(mínimo,	sendo	
uma	para	PMR)

A	 proposta	 permite	 a	 apresentação	 de	 soluções	
que	 recorram	 a	 baterias	 para	 alimentar	 os	motores	
de	 tracção	 em	 vias	 não	 electrificadas,	 ao	 invés	 de	
motor	 diesel,	 sendo	 que	 nesse	 caso	 a	 CP	 exige	
a	 capacidade	 de	 operar	 neste	 modo	 durante	 pelo	

menos	 100	 quilómetros	 em	 carga	 normal,	 durante	
três	horas	 sem	 limitações	e,	 com	 recurso	a	apenas	
30	minutos	de	carga,	assegurar	 idêntico	serviço	em	
sentido	contrário.

Todas	 as	 unidades	 serão	 ainda	 equipadas	 com	
Convel	Ebicab	700	mas	também	com	o	sistema	ETCS	
de	nível	dois,	que	o	substituirá	a	prazo,	e	ainda	com	
os	 sistemas	 rádio	 solo	 comboio	 digital	 e	 analógico	
utilizados	em	Portugal.

Nas	 especificações	 da	 série	 mantiveram-
se	 requisitos,	 já	 existentes	 noutras	 séries,	 que	
possibilitem	 a	 sua	 exploração	 sem	 limitações	 em	
pontos	singulares	da	rede,	como	a	ponte	25	de	Abril	
ou	 o	 túnel	 de	 Fátima,	 onde	 se	 regista	 o	 valor	 de	
entrevias	mais	baixo	da	rede	(apenas	3,538	metros),	
correspondendo	 em	 qualquer	 caso	 a	 uma	 definição	
de	gabarito	designado	por	CPb.

Construídas	de	acordo	com	as	normas	europeias	
de	 interoperabilidade,	 a	 CP	 definiu	 ainda	 como	
requisito	 a	 possibilidade	 de	 trocar	 rapidamente	 a	
bitola	dos	habituais	1668	milímetros	para	os	1435	que	
definem	a	bitola	dita	europeia,	mediante	simples	troca	
de	rodados	em	oficina.

Os	fabricantes	terão	ainda	de	prever	a	possibilidade	
de	circulação	das	automotoras	com	um	grupo	motor	
avariado,	sem	restrições,	e	fazê-lo	com	temperaturas	
exteriores	de	40º	C	no	percurso	Pampilhosa	–	Vilar	
Formoso,	 definido	 no	 concurso	 como	 percurso	 de	
referência	 para	 situação	 de	 circulação	 em	 modo	
degradado,	visto	ser	um	dos	percursos	mais	exigentes	
da	 rede.	 No	 caso	 das	 automotoras	 bimodo,	 devem	
poder	assegurar	o	percurso	Pampilhosa	–	Nelas	em	
tracção	diesel	 (ou	outro	modo)	e	depois	em	tracção	
eléctrica	até	Vilar	Formoso.

A	 disposição	 dos	 lugares	 deve	 ser	
preferencialmente	em	filas	de	lugares	de	semelhante	
orientação,	 minimizando	 ao	 máximo	 os	 lugares	
dispostos	 frente	 a	 frente.	 As	 automotoras	 devem	
dispor	 de	 meios	 mecânicos	 para	 embarque	 de	
passageiros	 de	 mobilidade	 reduzida,	 qualquer	 que	
seja	 a	 altura	 da	 plataforma,	 e	 dispor	 ainda	 de	 uma	
área	 suficientemente	 grande	 para	 transporte	 de	
carga	 volumosa	 como	 carrinhos	 de	 bebé,	 bicicletas	
e	bagagens.	Nessa	área	deverá	ainda	ser	colocada	
uma	máquina	de	vending	e	uma	máquina	de	venda	de	
bilhetes.	A	unidade	deverá	estar	equipada	de	origem	
com	sistema	internet	sem	fios.

A	 CP	 prevê	 a	 adopção	 de	 um	 layout	 2+2	 (dois	
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lugares	por	fila),	mas	considera	também	a	aceitação	
de	um	layout	3+2,	prescindindo	nesse	caso	de	apoio	
de	braços	no	lado	da	janela.	Todos	os	bancos	devem	
estar	 equipados	 com	 tomadas	 eléctricas,	 mesas	
rebatíveis	e	porta-revistas,	bem	como	ter	uma	largura	
mínima	de	450	milímetros.

No	caso	do	interior,	está	prevista	a	disponibilização	
pelo	 fabricante	 de	 uma	maqueta	 em	 tamanho	 real,	
permitindo	 à	CP	 validar	 com	materiais	 reais	 todo	 o	
equipamento	interior	a	incluir.

O	 ar	 condicionado	 equipando	 as	 unidades	 deve	
permitir	 a	manutenção	 de	 uma	 temperatura	 interior	
de	pelo	menos	22º	C	quando	a	temperatura	exterior	
for	inferior	a	17º	C,	e	nunca	exceder	os	27º	C	quando	
a	temperatura	exterior	for	superior	a	35º	C.

O	 conforto	 das	 unidades	 é	 uma	 preocupação	
também	 pelo	 aspecto	 acústico.	 Assim,	 nunca	 um	
passageiro	poderá	estar	exposto	a	valores	superiores	
a	 60	 dB	 (unidade	 parada)	 ou	 a	 68	 dB	 (unidade	 à	
velocidade	máxima).	No	exterior,	a	preocupação	com	
as	 externalidades	 do	 modo	 ferroviário	 impõe	 uma	
limitação	a	83	dB,	quando	a	unidade	circule	em	modo	
diesel	(ou	equivalente)	em	aceleração	dos	0	aos	30	
km/h.

As	 unidades	 serão	 equipadas	 com	 ecrãs	 LED	
de	 alta	 resolução	 para	 transmitir	 informações	 aos	
passageiros,	 quer	 dentro	 como	 fora	 do	 comboio.	
No	 interior,	 estes	 devem	 ser	 monitores	 TFT+LCD,	
permitindo	exibir	informações	e	conteúdos	distintos.

Duas	UME	e	duas	UMB	terão	de	integrar	sistemas	
de	contagem	de	passageiros,	distinguindo	entradas	e	
saídas	de	passageiros	e	associando-as	às	estações	
em	causa.

Procurando	 a	 máxima	 fiabilidade	 e	
operacionalidade,	 a	 CP	 exige	 que	 o	 novo	 material	
tenha	 uma	 disponibilidade	 média	 de	 95%	 e	 cuja	
fiabilidade	se	manifeste	num	 intervalo	de	 incidentes	
por	milhão	de	quilómetros	de	apenas	5	a	7,	 algo	a	
medir	nos	vinte	meses	anteriores	à	recepção	definitiva	
dos	comboios.

Previsão de utilização

A	 exploração	 prevista	 para	 as	 novas	 unidades	
compreende	catorze	horas	de	serviço	por	dia,	sendo	
que	 para	 as	 UMB	 cerca	 de	 30%	 dos	 respectivos	
percursos	 serão	 em	 linhas	 não	 electrificadas.	A	CP	

prevê	uma	velocidade	média	em	linhas	electrificadas	
de	 100	 km/h	 (sem	 paragens)	 ou	 90	 km/h	 (com	
paragens),	 enquanto	 que	 nos	 percursos	 não	
electrificados	desce	para	75	km/h	(sem	paragens)	ou	
60	km/h	(com	paragens).

Ambas	 as	 séries	 estão	 previstas	 para	 terem	
a	 sua	 base	 operacional	 em	 Contumil,	 que	 será	
simultaneamente	 o	 seu	 parque	 preferencial	 mas,	
acima	de	tudo,	a	sua	base	oficinal.

A	 previsão	 de	 utilização	 de	 ambas	 as	 séries	
decalca,	 no	 essencial,	 planos	 estratégicos	 que	 a	
CP	 previa	 com	 a	 anterior	 administração	 de	Manuel	
Queiró,	 quando	 no	 seu	 plano	 CP	 XXI	 expressou	 a	
necessidade	 junto	da	 tutela	de	aquisição	de	 trinta	e	
cinco	comboios,	entre	os	quais	dez	comboios	de	longo	
curso.	Os	vinte	e	dois	actuais,	para	serviço	regional,	
serão	assim	distribuídos	pelos	principais	serviços	das	
linhas	já	mencionadas	neste	artigo.

As	 UMB	 poderão	 ser	 utilizadas	 numa	 rotação	
comum,	 rodando	 ao	 longo	 de	 quase	 todo	 o	 país,	
com	 epicentro	 no	 seu	 depósito	 de	 Contumil.	 Na	
Linha	 do	Douro,	 serão	 responsáveis	 pela	 oferta	 de	
tipo	 inter-regional	 que	 existe	 na	 actualidade,	 entre	
Porto	e	Pocinho,	deixando	a	outras	séries	de	material	
eléctrico	os	comboios	entre	Régua	e	Porto	com	mais	
paragens.	São	previstos	cinco	comboios	por	sentido	
entre	as	extremidades	desta	linha.

No	 Alentejo,	 a	 série	 será	 responsável	 por	 dois	
comboios	por	sentido	e	por	dia	entre	Lisboa	e	Beja,	a	
que	se	somam	dois	comboios	curtos	entre	Beja	e	Casa	
Branca	 em	 ambos	 os	 sentidos,	 para	 conectar	 com	
outros	 comboios	do	eixo	Lisboa	–	Évora.	A	 rotação	
entre	 o	 parque	 a	 Norte	 e	 a	 Sul	 faz-se	 através	 da	
Linha	do	Oeste,	onde	a	frota	híbrida	deve	assegurar	
pelo	menos	três	comboios	Lisboa	–	Santa	Apolónia	a	
Coimbra	por	sentido	e	pelo	menos	quatro	comboios	
entre	Lisboa	–	Rossio	e	Leiria,	a	que	se	somam	ainda	
mais	alguns	trajectos	entre	Lisboa,	Caldas	da	Rainha,	
Coimbra	e	Porto.

Já	a	frota	de	UME	tem	uma	previsão	de	utilização	
em	duas	 localizações	distintas,	sem	rotação	regular	
entre	 ambas.	Três	 automotoras	 no	Porto	 permitirão	
assegurar	o	essencial	do	serviço	regional	entre	Porto	
e	 Régua,	 mas	 fica	 claro	 que,	 até	 pelo	 conforto	 e	
velocidade	destas	unidades,	tal	poderá	mudar	–	será	
até	 previsível	 que	 tal	 aconteça,	 vistas	 as	 reduzidas	
velocidades	 permitidas	 na	 Linha	 do	 Douro	 e	 a	
apetecível	capacidade	para	rolar	a	160	km/h	destas	
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unidades,	mais	útil	em	linhas	como	a	do	Norte.

A	Sul,	a	previsão	de	utilização	das	sete	unidades	
restantes	 orienta-se	 para	 o	 eixo	 Lisboa	 –	 Santa	
Apolónia	/	Rossio	–	Caldas	da	Rainha	e	para	comboios	
Lisboa	–	Évora.	Se	no	último	caso	não	parecem	sobrar	
dúvidas	quanto	ao	ajuste	da	opção,	por	se	tratar	de	
uma	linha	onde	a	velocidade	de	160	km/h	é	praticável	
em	 praticamente	 toda	 a	 sua	 extensão,	 já	 a	 teórica	
afectação	 à	 Linha	 do	 Oeste	 deixa	 mais	 dúvidas,	
tendo	 em	 conta	 que	 mesmo	 com	 a	 renovação	 as	
velocidades	ali	praticáveis	continuarão	baixas	e	não	
deixarão	 de	 recomendar,	 sem	 dúvida,	 a	 orientação	
desta	frota	em	particular	para	a	Linha	do	Norte,	onde	
a	velocidade	de	120	km/h	das	actuais	UTE	2240	é	um	
factor	limitativo	até	da	capacidade	da	própria	linha.

Assim,	parece	certo	o	destino	das	UMB,	em	direcção	
às	 linhas	 parcialmente	 electrificadas,	 mas	 no	 caso	
das	UME	o	estudo	realizado	será	fundamentalmente	
teórico,	 para	 cálculo	 de	 necessidades,	 relativas	 às	
novas	electrificações	previstas.

A frota da CP em 2025

Com	 a	 recepção	 das	 vinte	 e	 duas	 unidades	 a	
concurso,	 a	 frota	 da	 CP	 receberá	 um	 importante	
rejuvenescimento	mas,	sem	dúvida,	muito	aquém	do	
necessário.	A	sua	frota	envelhecida,	pouco	confortável	
e	de	performance	limitada	continuará	a	ser	um	foco	de	
tensão	na	operação	e	serviço	ao	cliente.	A	abertura	
do	mercado	ferroviário	poderá	ser	excepcionalmente	
arriscado	 para	 a	 CP,	 que	 não	 vendo	 reforçada	 a	
sua	 frota	de	 longo	curso	 fica,	 na	prática,	 nas	mãos	
da	 Renfe.	 A	 parceria	 anunciada	 com	 a	 empresa	
espanhola	tem	os	seus	moldes	ainda	desconhecidos,	
mas	é	certo	que	a	participação	da	CP	na	operação	de	
comboios	internacionais	não	passará	por	entrar	com	
algumas	das	composições	a	eles	afectas.

No	 horizonte	 2025,	 se	 não	 existirem	 mais	
concursos	de	material	circulante	e	assumindo	como	
verdadeiras	 as	 intenções	 publicamente	 assumidas	
de	recuperar	unidades	eléctricas	dos	suburbanos	de	
Lisboa	e	de	renovar	mais	25	carruagens	para	serviço	
Intercidades,	a	frota	para	serviço	regular	da	CP	será	
composta	por:

l 20	locomotivas	eléctricas	5600

l 127	carruagens	de	serviço	Intercidades

l 10	comboios	Alfa	Pendular	4000

l 34	UME	3400

l 56	UQE	2300/2400

l 12	UQE	3500

l 30	UTE/UQE	3150	e	3250

l 50	UTE	2240

l 12	UMB	em	aquisição

l 10	UME	em	aquisição

l Número	por	determinar	de	UDD	0450

A	 esta	 frota	 soma-se	 um	 pequeno	 número	 de	
locomotivas	 diesel	 1400,	 carruagens	 Schindler	 e	
composições	históricas,	para	utilizações	comparáveis	
às	da	actualidade	e	para	as	quais	não	existe	previsão	
de	alterações.

Resulta	 daqui	 o	 afastamento	 definitivo	 das	 UTD	
592	 e	 592.2	 alugadas	 à	 Renfe	 mas	 também	 das	
USD	 0350	 (Allan-EMEF),	 actualmente	 apenas	 em	
serviço	na	Linha	do	Leste.	A	 intenção	 inicial	da	CP,	
vertida	 inclusivamente	no	 já	citado	plano	CP	XXI,	é	
o	 de	 conservar	 um	 número	 de	 UDD	 0450	 próximo	
da	 dezena	 para	 complementar	 alguns	 serviços,	
que	 poderiam	 neste	 caso	 passar	 por	 comboios	
regionais	das	linhas	não	electrificadas,	como	Leste	e	
Alentejo,	até	à	sua	completa	electrificação.	A	intenção	
existente	de	equipar	nove	unidades	com	um	segundo	
motor	 diesel,	 para	 alimentar	 equipamento	 auxiliar	
e	assim	aliviar	o	motor	 já	 instalado,	não	 teve	ainda	
seguimento	 e	 tal	 seria	 fundamental	 para	 assegurar	
esta	continuidade.

É	evidente	a	falta	de	investimento	na	frota	de	longo	
curso,	 a	 mais	 lucrativa	 e	 que	 pode	 ser	 importante	
para	 diminuir	 o	 nível	 de	 subsidiação	 da	 empresa,	
algo	particularmente	relevante	quando	grupos	como	
a	Arriva	já	sinalizaram	a	intenção	de	olharem	para	o	
eixo	 Lisboa	–	Porto,	 a	 verdadeira	 cash	 cow	da	CP.	
No	serviço	urbano,	 resulta	evidente	o	adiamento	de	
soluções	para	a	Linha	de	Cascais	e	a	deficiente	frota	
para	serviços	regionais	em	linhas	electrificadas,	onde	
as	omnipresentes	2240	não	oferecem	o	conforto	e	a	
velocidade	desejadas.

No	entanto,	pela	primeira	vez	em	vinte	anos	parece	
ser	 para	 valer	 o	 concurso	 de	material	 circulante.	 É	
um	início	tímido	que	deve	ter	continuação,	sob	pena	
de	se	tratar	apenas	da	confirmação	da	incapacidade	
da	 tutela	 de	 investir	 à	 altura	 das	 necessidades	 no	
sistema	ferroviário	português.
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O  Museu Nacional Ferroviário situado no En-
troncamento conta no seu espólio com o 
Vagão K12 exposto na linha 6 da nave 4 e 

é o único exemplar deste género que resistiu.

O	K12	é	um	modelo	de	vagão	fechado	cuja	estrutura	
é	composta	de	 leito	metálico	e	caixa	de	estrutura	me-
tálica	 e	 forro	 de	madeira.	 Está	 dividido	 em	 dois	 pisos	
distintos	 onde	 existem	 umas	 pequenas	 portas	 laterais	
deslizantes	que	permitem	assim	aceder	ao	interior	dos	
mesmos.

Originalmente	este	vagão	fazia	parte	de	um	conjunto	
de	vagões	indentificado	como	do	tipo	“J”,	que	era	um	mo-
delo	fechado,	também	com	estrutura¹	de	madeira	e	leito	
metálico,	onde	existia	uma	porta	deslizante	em	cada	um	
dos	lados	do	vagão	e	estavam	afectos	ao	transporte	de	

mercadorias	diversas.	Estes	vagões	haviam	sido	cons-
truídos	em	1889	nas	Oficinas	Gerais	de	Lisboa.

A	evolução	do	tráfego	ferroviário	e	a	necessidade	da	
companhia	se	adaptar	ao	transporte	de	gado	míudo,	es-
sencialmente	caprino	e	suíno,	levou	a	que	8	exemplares	
dos	antigos	“J”,	que	passaram	posteriormente	à	série	K7	
a	K14,	fossem	modificados	no	ano	de	1932.	Esta	modi-
ficação	dividiu	os	vagões	em	três	pisos,	o	que	acabou	
por	 se	 tornar	 numa	 opção	 sem	 grande	 futuro.	A	 ideia	
era	desde	 logo	pouco	prática	 já	que	eram	muito	 raras	
as	estações	onde	existiam	curraletas	de	três	pisos,	daí	
que,	logo	em	1941	a	CP	decidiu	voltar	a	alterar	o	formato	
dos	vagões,	reduzindo	de	três	para	dois	pisos,	tal	e	qual	
como	existe	actualmente	no	espaço	do	museu.

As	principais	características	dos	vagões	eram	as	se-

VAGÃO K12 
hiSTóRiA E UTilizAçÃO    Colaboração do Museu Nacional Ferroviário

Vagão K12 nas instalações do museu em 2016 © Ricardo Quinas

Fernando Pedreira/Pedro André
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guintes:

Tara	–	8,650	toneladas;

Comprimento	do	 leito,	sem	
tampões	–	6,140	metros;

Comprimento	do	 leito,	com	
tampões	–	7,280	metros;

Empatamento	 –	 3,200	me-
tros.

Estes	 vagões	 de	 transpor-
te	 de	 gado	 foram	 utilizados	
quase	em	exclusivo	no	sul	do	
país,	 principalmente	 no	Alen-
tejo	já	que	essa	é	uma	região	
marcada	 pela	 existência	 de	
grandes	herdades	e	pela	cria-
ção	 de	 milhares	 de	 cabeças	
de	gado.

Portaria nº 386/71 de 21 de Julho. Ministério das Comunicações. Direcção-Geral de Transportes 
Terrestres. Direcção dos Serviços de Exploração e Material

Desenhos técnicos da caixa do vagão
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Vagão K 12 no Entroncamento no ano de 2006, muito antes de ser restaurado e colocado na exposição permanente © José Sousa

Reprodução de bilhete postal da época com a estação de Alfarelos. O postal em anexo, nitidamente do virar do século, além de mostrar 
um vagão K de 3 pisos antigo (anterior ao K12 mesmo na sua primeira forma) mostra logo a seguir um vagão estábulo para cavalos 

com estrutura da caixa de madeira
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Não	se	pode	falar	do	vagão	K12	sem	
se	falar	das	curraletas,	estrutura	 funda-
mental	no	transporte	de	gado.

Da	obra	Memórias	da	Herdade	de	Rio	
Frio	 de	 Pedro	 Pereira	 Leite²	 reproduzi-
mos	parte	do	texto	que	demonstra	a	ra-
zão	do	funcionamento	dos	vagões	e	das	
curraletas:

“Alguns	rebanhos	eram	transportados	
de	comboio	para	a	herdade	de	Macha-
dos	com	o	mesmo	fim	e	aproveitar	o	figo	
do	extenso	figueiral	existente,	para	o	que	
havia	 o	 apeadeiro	 de	 Valdera	 em	 Rio	
Frio	e	o	apeadeiro	de	Machados	na	re-
ferida	herdade,	voltavam	a	Rio	Frio	para	
a	 “boleta”,	 fruto	do	sobreiro	ou	chapar-
ro	da	grande	mancha	que	existia	e	hoje	
ainda	existe	mas...	sem	porcos.	Depois	
seguiam	para	a	engorda	em	instalações	
existentes	no	Alto	do	Estanqueiro	onde	
eram	alimentados	a	milho	e	daí	para	os	
matadouros	 no	Montijo,	 donde	 a	 carne	
saía	 para	 circuito	 comercial,	 fresca	 ou	
transformada.”

As	curraletas	dividiam-se	basicamen-
te	em	três	modelos.	O	mais	simples	de	
todos	era	o	que	contava	com	apenas	um	
só	piso	e	que	era	também	o	mais	habitu-
al	na	rede	ferroviária	a	sul	do	Tejo.	Nas	
linhas	do	Alentejo,	de	Sines	ou	de	Évo-
ra,	ou	nos	ramais	de	Moura,	Mora,	Vila	
Viçosa,	Montemor,	Montijo	e	Reguengos	
era	 habitual	 que	 as	 estações	 estives-
sem	equipadas	 com	esta	 estrutura.	No	
entanto	 também	era	possível	encontrar	
curraletas	noutras	partes	do	país	como	
na	estação	da	Malveira,	em	plena	Linha	
do	Oeste,	 onde	existia	 um	grande	 cais	
para	gado	miúdo,	e	até	mesmo	na	esta-
ção	de	São	Romão³	na	Linha	do	Minho

Ainda	 hoje	 é	 possível	 ver	 vestígios	
das	mesmas	em	estações	como	o	Mon-
tijo,	 Borba	 ou	Casa	Branca,	 para	 além	
de	outras	dezenas	de	casos.

Existiam	também	as	curraletas	de	dois	
pisos,	 adequadas	 em	 pleno	 ao	 vagão	
K12,	mas	que	nem	por	isso	eram	muito	
comuns,	e	apenas	algumas	estações	de	
média	dimensão	as	tinham,	como	era	o	
caso	de	Vila	Viçosa	(já	destruída)	no	Ra-
mal	de	Vila	Viçosa,	ou	de	Santa	Vitória	

Estação de Pias curraleta de um piso, 2013 © Pedro André

Estação de Vendas Novas, um dos maiores cais para gado míudo da rede 
ferroviária nacional, 2006 © Fernando Pedreira

Estação de Portalegre, curraleta de 3 pisos, 2009 © Pedro André

as curraLetas
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–	Ervidel	e	Penedo	Gordo	na	parte	da	Linha	do	Alente-
jo	 actualmente	 encerrada	ao	 serviço	 comercial.	Curio-
samente	estes	dois	ultimos	exemplos	são	em	estações	
“recentes”,	inauguradas	em	1970.

Finalmente	existiam	as	curraletas	de	três	pisos,	as	de	
maior	dimensão	a	nível	nacional,	e	raras	na	rede	ferrovi-
ária.	Apenas	as	grandes	estações,	como	Vendas	Novas	
ou	 Portalegre,	 estariam	 equipadas	 com	 este	 equipa-
mento.

Como	foi	referido	foram	dezenas	as	curraletas	cons-
truídas	pelo	sul	do	país,	tal	como	aconteceu	na	antiga	Li-
nha	de	Évora	na	década	de	40	do	século	passado	como	
foi	referido	numa	das	Gazetas	dos	Caminhos	de	Ferro4.

	 “Diário	do	Governo	nº	78,	 II	 série	de	4	de	Abril	 de	
1941

Manda	 o	 Govêrno	 da	 República	 Portuguesa,	 pelo	
Ministro	das	Obras	Públicas	e	Comunicações,	a	quem	
foi	presente	o	processo	de	concurso	público	 realizado	

para	a	execução	da	empreitada	nº	34	da	
linha	de	Extremoz	a	Portalegre	(...)	cons-
trução	de	curraletas	para	embarque	de	
gado(...)“.

As	 curraletas	 normalmente	 ficavam	
situadas	junto	aos	cais	coberto	de	modo	
a	que	se	pudesse	aproveitar	a	 linha	de	
cais	para	a	movimentação	dos	animais.	
A	curraleta	tinha	por	norma	um	feitio	rec-
tangular,	 sendo	 que	 o	 lado	 que	 ficava	
junto	da	linha	era	por	vezes	arredonda-
do,	pormenor	que	evita	que	os	animais	
fiquem	“presos”	no	canto	da	estrutura	e	
possam	 assim	mais	 facilmente	 ser	 en-
caminhados	para	o	interior	dos	vagões.	
O	acesso	à	curraleta	fazia-se	por	norma	
pelo	 lado	do	pátio	da	estação,	num	lar-
go	bastante	comum	existente	 juntos	do	
armazém	de	mercadorias,	onde	os	ani-

mais	chegavam.	Depois	eram	encaminhados	para	den-
tro	da	curraleta	onde	ficavam	até	ao	embarque,	em	se-
guida	com	recurso	a	uma	pequena	prancha	de	madeira	
passavam	da	curraleta	para	os	vagões	já	que	existiam	
um	pequeno	espaço	entre	o	vagão	e	a	porta	da	curra-
leta.	Para	o	desembarque	a	operação	era	efetuada	no	
sentido	contrário.

No	caso	das	curraletas	com	um	só	piso	a	subida	do	
gado	para	o	nível	superior	era	complicada	e	 implicava	
uma	rampa	longa,	para	não	ser	demasiado	inclinada,	e	
com	sólidas	baias	 laterais.	Já	nas	curraletas	com	dois	
níveis	o	embarque	do	gado	era	mais	simples	mas	o	va-
gão	devia	ser	empurrado	a	braços	pelo	pessoal	para	o	
colocar	em	frente	a	cada	porta	da	curraleta.

Nas	 curraletas	 de	 dois	 e	 três	 pisos	 existiam	 umas	
rampas	que	permitiam	ao	gado	aceder	até	esses	mes-
mos	níveis.	No	caso	de	Vendas	Novas	e	de	Portalegre	
as	curraletas,	talvez	devido	à	sua	dimensão	e	ao	facto	
de	movimentarem	muito	mais	gado,	estavam	colocadas	

Estação de Machados com a tradicional curraleta junto do cais coberto, 2009
© Pedro André

Diagrama da estação de Pavia com realce para as duas curraletas existentes
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junto	de	linhas	mais	afastadas	do	edifício	de	passagei-
ros.

A	 evolução	 do	 transporte	 rodoviário	 e	 a	 simultânea	
decadência	do	transporte	ferroviário	que	nunca	se	sou-
be	adaptar	aos	“novos”	tempos	levou	a	que	o	transporte	
de	animais	fosse	sendo	cada	vez	em	menor	quantidade.	
Tal	como	outros	 tráfegos	que	fizeram	parte	da	história	
dos	caminhos	de	ferro	portugueses,	também	o	transpor-
te	de	gado	teve	o	seu	fim.	Da	destruição	do	património	
circulante	 salvou-se	 o	 vagão	 K12	 que	 está	 completa-
mente	restaurado	e	em	exposição	no	museu.

Quanto	às	curraletas	algumas	ainda	se	vão	mantendo	
de	pé,	se	bem	que	nalguns	casos	completamente	desfa-
sadas	da	realidade	para	a	qual	foram	construídas,

Não	 seria	 descabido	 de	 todo	 se	 houvesse	 no	 mu-
seu	uma	 réplica	de	uma	curraleta,	ou	pelo	menos	um	
conjunto	de	fotos	de	curraletas	de	diversos	modelos	se	
possível	com	gado	a	embarcar	e	(ou)	desembarcar,	que	
permitisse	 ao	 visitante	 poder	 conhecer	 o	 vagão,	 mas	
também	o	processo	de	transporte	do	gado.

¹	Muito	poucos	vagões	com	estrutura	da	caixa	de	ma-
deira	 chegaram	aos	 nossos	 dias.	Na	maioria	 dos	 que	
eram	 assim	 de	 origem	 a	 estrutura	 foi	 substituída	 por	
outra	em	perfilados	metálicos	antes	da	segunda	grande	

guerra.

Nas	carruagens	não	foi	assim	e	nas	de	caixa	de	ma-
deira	a	estrutura	continuou	a	ser	de	madeira	até	ao	fim.

Embora	 nalguns	 casos	 as	 cambotas	 dos	 tejadilhos	
(peças	curvas	difíceis	de	fazer	em	madeira)	tenham	sido	
substituídas	por	outras	em	perfilados	metálicos.

Mas	as	 estruturas	 das	 caixas	 das	 carruagens	eram	
muito	mais	robustas	que	as	dos	vagões.	Para	além	de	
que	 nas	 carruagens	 tinham	dois	 forros,	 o	 exterior	 e	 o	
interior	que	lhes	conferiam	outra	solidez.	

Nos	vagões	com	caixa	inteiramente	de	madeira	a	es-
trutura	eram	uns	barrotes	de	madeira	e	o	forro	era	ape-
nas	o	interior.

²	Memórias	da	Herdade	de	Rio	Frio	de	Pedro	Pereira	
Leite,	2009

http://www.academia.edu/409124/Mem%C3%B3ria_
da_Herdade_de_Rio_Frio

³	Gazeta	dos	Caminhos	de	Ferro	Nº	1335	de	01	de	
Agosto	de	1943,	Relação	dos	principais	trabalhos	efec-
tuados	durante	o	ano	de	1943,	página	386.	

4		Gazeta	dos	Caminhos	de	Ferro	Nº	1276	de	16	de	
Fevereiro	de	1941,	Parte	Oficial,	página	386.

Curraleta na antiga estação de Borba, um dos casos em que a mesma não foi construída junto do cais coberto. 2009 
© Pedro André

http://www.academia.edu/409124/Mem
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O	antigo	apeadeiro	do	Alvor	fica	situado	ao	qui-lómetro	333,6	da	Linha	do	Algarve,	mais	con-
cretamente	 no	 antigo	 Ramal	 de	 Lagos	 que	

liga	Tunes	até	esta	cidade.	Fica	situado	entre	as	esta-
ções	de	Portimão	e	da	Mexilhoeira	Grande.

Foi	 inaugurado	no	dia	30	de	Julho	de	1922	quando	
foram	abertos	à	circulação	comercial	os	quilómetros	de	
linha	até	Lagos.

Era	considerado	um	apeadeiro	–	 resguardo1,	 já	que	
para	além	da	linha	de	circulação	contava	também	com	
uma	linha	de	cais	que	permitia	aceder	ao	cais	descober-
to	onde	era	possível	encostar	vagões	para	movimentar	
mercadorias.	Esta	 linha	de	cais	 tinha	um	comprimento	
de	48	metros	e	tinha	capacidade	para	cinco	vagões,	e	
o	 acesso	 à	mesma	 era	 feito	 pelo	 lado	 da	 estação	 de	
Portimão

Era	 um	 caso	 similar	 aos	 apeadeiros	 de	Bias	 ou	 de	
Marim	já	referidos	anteriormente	numa	das	edições	da	
Trainspotter	online2,	embora	no	Alvor	o	edifício	fosse	li-
geiramente	maior.

O	 edifício	 é	 típico	 do	Algarve	 (e	 de	 outras	 regiões	

do	país)	com	um	só	piso	 térreo	que	contava	com	oito	
portas,	 estando	 quatro	 voltadas	 para	 a	 linha	 e	 as	 ou-
tras	quatro	para	o	largo	da	estação.	Normalmente	estes	
dividiam-se	em	duas	áreas	distintas.	Sensivelmente	me-
tade	 era	 ocupada	 pelos	 compartimentos	 da	 habitação	
divididos	por	cozinha,	sala	e	quartos	de	 jantar.	A	outra	
metade	era	destinada	aos	serviços	ferroviários,	e	para	
além	do	espaço	maior	utilizado	como	vestíbulo	e	sala	de	
espera,	havia	ainda	dois	gabinetes:	um	para	uso	do	che-
fe	de	estação,	onde	estava	instalado	o	telefone/telégrafo	
e	onde	funcionavam	os	despachos,	e	outro	que	funcio-
nava	como	arrecadação,	arquivo	e	grande	velocidade.

A	planta	que	acompanha	este	artigo	é	da	antiga	esta-
ção	de	Cabeção	do	Ramal	de	Mora,	mas	a	disposição	
das	divisões	era	bastante	parecida	ao	que	foi	construído	
no	Alvor.

O	 que	 difere	Alvor	 de	 outros	 casos	 do	Algarve	 é	 o	
facto	do	edifício	ser	revestido	em	azulejos	nas	paredes	
exteriores	até	pouco	mais	de	metade	da	sua	altura.	Es-
tes	 azulejos	 são	 iguais	 aos	 existentes	 na	 estação	 de	
Portimão,	mas	no	caso	do	Alvor	apresentam-se	já	muito	
danificados	e	numa	grande	parte	do	edifício	já	desapa-
receram.	Destaca-se	ainda	a	platibanda	(parte	superior	
do	edifício	que	tem	a	função	de	esconder	o	telhado)	que	
está	ornamentada	com	algumas	esculturas,	também	es-

Alvor
Passagem de um comboio Regional sem paragem, Junho de 2011

Pedro André
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tas	algo	danificadas.

Outra	das	singularidades	do	apeadeiro	do	
Alvor,	tal	como	dos	casos	de	Portimão,	Me-
xilhoeira	Grande	e	Odeáxere,	é	o	facto	de	o	
nome	do	mesmo	estar	esculpido	em	pedras	
fixadas	 nas	 paredes	 laterais.	 De	 realçar	 o	
facto	de	a	pedra	apresentar	escrito	“Montes	
D’Alvor”,	nome	pelo	qual	foi	inicialmente	co-
nhecido	o	apeadeiro,	já	que	fica	mais	perto	
desta	localidade	do	que	da	vila	do	Alvor.

Do	 periódico	 “O	 Algarve”	 do	 dia	 18	 de	
Março	 de	 1923	 reproduzimos	 o	 seguinte	
texto:

“O	apeadeiro	dos	Montes	de	Alvôr	no	ramal	do	ca-
minho	de	ferro	de	Lagos	principiou	no	dia	15	a	fazer	
todo	o	serviço	interno	e	combinado”.

No	apeadeiro	do	Alvor	existia	(e	ainda	existe)	um	
depósito	de	água	com	uma	forma	distinta	do	que	era	
normal,	 com	 um	 formato	 rectangular,	 que	 tinha	 um	
frontão	enfeitado	também	ele	com	uma	escultura.	Se	
o	depósito	ainda	resiste,	ainda	que	com	algumas	mo-
dificações,	o	frontão	foi	completamente	destruído.

Foi	ainda	na	altura	edificado	com	um	poço	e	cons-
truída	 uma	 habitação	 junto	 desse	 mesmo	 depósito	
para	uso	dos	 funcionários	da	companhia	que	 foram	
entretanto	destruídos.	A	casa	de	habitação	era	igual	
à	que	ainda	existe	junto	do	antigo	apeadeiro	de	Ode-
áxere.	As	fotografias	que	foram	publicadas	na	edição	
da	 Ilustração	 Portuguesa	 são	 das	 poucas	 imagens	
antigas	 referentes	à	construção	do	apeadeiro	e	das	
infraestruturas	envolventes3.

Embora	 o	 apeadeiro	 fique	 numa	 zona	 onde	 até	
existe	alguma	densidade	populacional,	o	facto	é	que	
a	proximidade	com	a	estação	de	Portimão	e	a	fraca	
afluência	de	passageiros	 levou	a	que	o	mesmo	dei-
xasse	de	fazer	serviço	comercial.	
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Na	década	de	30	do	século	passado	eram	quatro	as	
circulações	que	efectuavam	paragem	em	ambos	os	sen-
tidos	no	apeadeiro	e	na	década	de	70	eram	12	em	cada	
um	dos	sentidos	que	abrangiam	o	Alvor	divididos	por	vá-
rios	dias	da	semana.

O	final	do	século	veio	trazer	a	decadência	do	apea-
deiro	enquanto	ponto	de	transporte	ferroviário	de	passa-
geiros.	 Em	1984	 existiam	 cinco	 comboios	 descenden-
tes	e	seis	comboios	ascendentes	a	realizarem	paragem	
no	apeadeiro,	onde	se	incluía	um	comboio	directo.	Dez	
anos	 depois,	 em	 1994,	 eram	 apenas	 quatro	 as	 circu-
lações	com	paragem	em	cada	um	dos	sentidos,	e	em	
1999	o	apeadeiro	do	Alvor	já	não	fazia	parte	dos	horá-
rios	de	passageiros	do	Algarve,	ao	contrário	do	
que	acontecia	ainda	por	exemplo	com	o	apeadei-
ro	vizinho	da	Figueira.

Com	o	fim	do	serviço	comercial	tudo	começou	
a	cair	no	abandono,	tendo	o	apeadeiro	sido	ocu-
pado	 indevidamente	 por	 indivíduos	 que	 não	 se	
preocuparam	 minímamente	 com	 a	 preservação	
do	espaço.	Após	a	saída	dessas	mesmas	pesso-
as	a	Refer	(actual	IP)	em	2009	optou	por	selar	a	
quase	totalidade	das	portas	e	janelas	tendo	pro-
cedido	à	pintura	e	limpeza	dos	terrenos	envolven-
tes.

O	mato	voltou	a	crescer	e	o	abandono	é	mais	
uma	vez	evidente	e	não	é	por	isso	de	admirar	que	

mais	cedo	ou	mais	tarde	o	apeadeiro	do	Alvor	venha	a	
ser	demolido,	tal	como	aconteceu	com	dezenas	de	ou-
tros	casos	pelo	país	todo.

1	Boletim	da	CP	nº	321	de	Março	de	1956	-	 “Instru-
ção	nº	2617	de	5-11-1956	-	Sinalização	do	apeadeiro-
-resguardo	do	Alvor”

2	Trainspotter	nº	83	de	Julho	de	2017
3	Ilustração	Portuguesa	n.º	589,	4	de	Junho	de	1917

Antigo reservatório em Setembro de 2018

Visão do cais descoberto de mercadorias, Julho de 2009

baLastro
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Setembro de 2018



.
Ponte sobre o rio Lima, na Linha 
do Minho, em Viana do Castelo, 
Setembro de 2018.

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

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

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

Produzido	 após	 uma	extensa	 investigação	
histórica	e	 com	 reprodução	de	documentos,	
fotografias	e	esquemas	oficiais	provenientes	

da	Nohab,	da	CP	e	Caminhos	de	Ferro	do	Estado.

Em	2018	celebram-se	os	70	anos	da	chegada	a	Portugal	das	primeiras	automotoras	diesel	–	as	míticas	
Nohab.	Em	diversas	versões	de	via	larga	e	via	estreita,	estas	automotoras	serviram	durante	58	anos	nos	
Caminhos	de	Ferro	Portugueses.	Os	seus	lucros	revertem	a	favor	dos	projetos	de	preservação	ferroviária	
da	APAC	e	desde	logo	ao	restauro	da	última	Nohab	de	via	larga	–	a	0111,	do	Museu	Nacional	Ferroviário.	
O	projeto	pode	ser	acompanhado	em:	https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao/
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Os	 sistemas	 elétricos	 (a	 relés)	 e	
eletromecânicos	 fazem	 parte	 da	 sinalização	
ferroviária	 portuguesa	 desde	 há	 muitas	
décadas,	 e	 estão	 agora	 em	 acentuado	
declínio,	 prevendo-se	 o	 seu	 fim	 num	 futuro	
próximo.

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

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

Opções	de	entrega:	 recolha	nas	sedes	da	APAC	em	Lisboa	e	no	Porto	ou	via	serviço	de	entrega	em	
morada	a	eleger.

Condições	especiais	de	aquisição	durante	o	período	de	pré-venda	-	garantia	de	disponibilidade	e	preço	
promocional.
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