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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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João Cunha

Abril	é	o	mês	da	 liberdade.	Celebramos	o	fim	
de	 uma	 ditadura	 paroquial	 que	 não	 deixou	
saudades	e	que	permitiu	a	Portugal	ser,	por	

fim,	um	país	plenamente	integrado	no	espaço	de	maior	
progresso	civilizacional	e	de	mais	duradoura	paz,	que	é	
a	Europa.

A	plena	integração	europeia	continua	à	margem	dos	
nossos	carris	que,	de	forma	ainda	mais	significativa	do	
que	a	posição	económica	global	de	Portugal,	persistem	
em	acelerar	a	sua	queda	para	a	cauda	da	Europa,	com	
investimento	em	níveis	historicamente	baixos	e	com	as	
poucas	intervenções,	as	que	chegam	a	ser	executadas,	
a	 persistirem	 em	 erros	 históricos	 de	 fraca	 ambição	 e	
menor	visão.

O	meu	manifesto	de	Abril	para	o	sector	ferroviário	é	
o	 de	 se	 definir	 uma	 regra	 de	 ouro	 no	 nosso	 país.	 Se	
queremos	de	facto	mais	caminhos	de	ferro,	se	queremos	
de	facto	maior	coesão	territorial,	se	queremos	de	facto	
custos	 logísticos	 optimizados…	 pois	 então	 aloque-
se,	 anualmente,	 uma	 expressiva	 fracção	 dos	 nossos	
impostos	para	desenvolver	a	rede	com	que	o	país	nunca	
conseguiu	 sequer	 sonhar.	Se	há	sector	que	não	pode	
mais	 servir	 para	 compensar	 os	 desmandos	 de	 outras	
áreas	da	disciplina	orçamental,	é	o	ferroviário.

A	 liberdade,	 constitucionalmente	 consagrada,	 só	
será	plena	quando	um	dos	maiores	desígnios	da	nossa	

constituição	puder	ser,	enfim,	cumprida	–	a	equidade	na	
acessibilidade.	 Grandes	 áreas	 densamente	 povoadas	
mantêm-se	 à	 margem	 de	 um	 sistema	 pesado	 de	
mobilidade	e	áreas	ainda	maiores	do	nosso	país	mais	
rural	 continuam	 longe	 de	 uma	 estação	 ou	 sequer	 de	
uma	miragem	de	serviço	ferroviário.	Até	quando,	temos	
de	nos	perguntar.

O	sector	viu-se	finalmente	livre	da	sua	pior	tutela	em	
democracia	(e	se	calhar	podemos	ir	mais	atrás…).	Resta	
saber	se	a	nova	equipa	ministerial	terá	à	sua	disposição	
a	vontade	política	e	os	meios	orçamentais	para	fazer	a	
diferença.	Ao	mesmo	tempo,	esta	é	a	pasta	de	todos	os	
riscos,	pela	situação	caótica	em	que	se	encontra,	mas	
também	a	de	todas	as	oportunidades	–	fazer	uma	real	
diferença	é,	nesta	altura,	tarefa	razoavelmente	simples.

Enquanto	esperamos	por	 reais	mudanças	políticas,	
condição	inevitável	para	o	cenário	por	cá	se	transformar,	
enfrentamos	mais	uma	edição	com	os	retratos	do	nosso	
país	 ferroviário	 que,	 apesar	 de	 maltratado,	 é	 sempre	
motivante.	A	história	escreve-se	 todos	os	dias	e	a	sua	
documentação	é	indispensável	para	um	futuro	melhor.

Que	dos	45	anos	dos	cravos	saia,	por	fim,	o	caminho	
de	 ferro	 que	 qualquer	 democracia	 liberal	 europeia	
necessita	 para	 alavancar	 o	 seu	 desenvolvimento.	 Já	
esperámos	tempo	demais!

Comboio Intercidades Casa Branca - Beja parado na estação de Cuba, 23 de Abril de 2016

Valério Santos
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A Autoridade da Mobilidade e dos 
Transportes (AMT) publicou em 
Março o relatório sobre o Ecossis-

tema Ferroviário Português relativo ao ano 
de 2017. Este segundo relatório do género 
– o primeiro foi amplamente abordado pela 
Trainspotter nas edições 93 e 94 respecti-
vamente de Maio e Junho de 2018 – resu-
me mais uma vez a evolução da ferrovia em 
Portugal em todos os seus aspectos, que 
vão desde o enquadramento legislativo até 
ao desempenho financeiro das entidades 
do sector no ano de 2017.

Apesar de globalmente se tratar de um tra-
balho de continuidade na mesma estrutura 
delineada no primeiro relatório, surgiram al-
guns elementos novos relevantes que pro-
curam aprofundar os principais problemas 
com que a ferrovia actualmente se depara, 
ao passo que outros aspectos menos im-
portantes ou cuja análise tem menos per-
tinência numa periodicidade anual, foram 
excluídos.

Infraestrutura
No	 ano	 de	 2017	 não	 se	 verificaram	 altera-

ções	na	rede	ferroviária	nacional,	que	continua	
a	 contar	 com	2.546	quilómetros	de	extensão,	
dos	quais	64%	se	encontram	electrificados.	A	
densidade	da	 rede	permanece	assim	nos	2,5	
km	por	 habitante	e	nos	2,8	 km	por	 cada	100	

noVo relATório do 
ecosssisTemA FerroViário 

porTuguês em 2017

Extensão das redes ferroviárias e respectivas percentagens electrificadas dos países do IRG-Rail (2016).
Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Densidade das redes ferroviárias em quilómetros por cada 100 quilómetros 
quadrados de superfície dos países integrantes do IRG-Rail (2016). Adaptado 

do relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Densidade das redes ferroviárias em quilómetros por cada 10 mil habitantes 
dos países do IRG-Rail (2016). Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário 

Português 2017.
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km2	de	superfície	e,	comparada	com	a	rede	rodoviária	
nacional,	 existe	 um	 quilómetro	 de	 ferrovia	 para	 cada	
sete	quilómetros	de	rodovia.

Quanda	 comparada	 com	os	parceiros	europeus	que	
integram	 o	 grupo	 europeu	 de	 organismos	 regulares	
IRG-Rail,	a	ferrovia	em	Portugal	apenas	se	destaca	pela	
positiva	 pela	 percentagem	 de	 electrificação	 acima	 da	
média.	Nos	restantes	aspectos,	densidade	da	rede	por	
habitante	e	por	área,	e	utilização	da	rede,	Portugal	está	
nos	últimos	lugares,	sendo	mesmo	o	país	onde	se	veri-
ficou	a	maior	redução	relativa	da	extensão	de	rede	em	
utilização	desde	1990,	a	par	de	França.

Em	termos	de	utilização,	a	rede	ferroviária	não	sofreu	
alterações	significativas	em	2017	relativamente	ao	ano	
anterior.	Verificou-se	uma	ligeira	redução	da	disponibili-
dade	da	infraestrutura	medida	em	capacidade	utilizável	
de	64,1%	em	2016	para	63,8%,	ao	passo	que	o	núme-
ro	de	comboios-quilómetro	aumentou	de	36,8	para	37,1	
milhões,	mesmo	com	uma	redução	de	um	milhar	no	nú-

mero	de	comboios	realizados	para	cerca	de	539,7	mil.	
Os	passageiros	representaram	a	fatia	de	leão,	92,7%	do	
número	de	comboios	e	83,4%	dos	comboios-quilómetro.

O	investimento	na	infraestrutura	cresceu	de	39	milhões	

Evolução do número de comboios-quilómetro em milhões 
entre os anos 2015 e 2017. Adaptado do relatório Ecossistema 

Ferroviário Português 2017.

Relação entre o nível de utilização e a capacidade utilizável das principais vias ferroviárias.
Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Evolução do número de comboios em milhares entre os anos 
2015 e 2017. Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário 

Português 2017.

Evolução da capacidade utilizável e da capacidade utilizada 
em milhões de comboios-quilómetro, e do nível de utilização 
global em termos relativos. Adaptado do relatório Ecossistema 

Ferroviário Português 2017.



8

comboio correio

em	2016	para	72	milhões	de	euros	em	2017,	tornando-
-se	no	valor	mais	elevado	do	período	de	2012	em	diante,	
mas	não	encontrando	qualquer	paralelo	com	os	valores	
largamente	superiores	dos	anos	anteriores.	Desse	valor,	
58	milhões	foram	dispendidos	em	modernização	de	in-
fraestruturas	(obras	na	infraestrutura	existente	que	me-
lhoram	o	seu	desempenho	global)	e	14	milhões	em	re-
novação	(obras	na	infraestrutura	existente	que	em	geral	
não	melhoram	o	seu	desempenho).	Não	houve	qualquer	
investimento	em	novas	infraestruturas.

No	que	se	refere	à	manutenção,	o	valor	dispendido	em	
2017,	cerca	de	56	milhões	de	euros,	está	em	linha	com	
os	dois	anos	anteriores,	sendo	porém	o	valor	mais	baixo	
desde	2008.

Na	análise	sobre	o	plano	Ferrovia	2020,	a	AMT	conta-
bilizou	uma	execução	de	93	milhões	de	euros	até	ao	fi-
nal	de	2017,	dos	2,3	mil	milhões	com	execução	prevista	
até	2023.	Para	uma	análise	mais	pormenorizada	sobre	
a	execução	dos	investimentos	na	ferrovia,	a	AMT	está	a	
concluir	um	primeiro	 relatório	sobre	o	assunto	referen-
te	a	2018,	cujos	 resultados	deverão	ser	 integrados	no	
próximo	relatório	sobre	o	Ecossistema	Ferroviário	Por-
tuguês.

Transporte de passageiros
O	 transporte	 de	 passageiros	 manteve	 no	 essencial	

uma	oferta	nos	mesmos	moldes	que	se	verificam	desde	
2012,	quer	em	termos	quantitativos,	quer	em	termos	de	
abrangência	geográfica,	verificando-se	apenas	um	ligei-
ro	aumento	de	0,7%	do	número	de	 lugares-quilómetro	
oferecido	relativamente	a	2016.

A	procura	manteve	a	trajectória	crescente	dos	últimos	
anos	 com	 um	 aumento	 de	 6%	 relativamente	 a	 2016.	
Desde	2012	que	o	crescimento	acumulado	é	de	7%	em	
número	de	passageiros	e	de	15%	em	passageiros-qui-
lómetro,	este	último	explicado	pelo	enorme	crescimento	
acumulado	do	segmento	de	 longo	curso	de	35%	onde	
as	 viagens	 são	 habitualmente	 realizadas	 em	 trajectos	
longos,	cerca	de	258	quilómetros	em	média.

Evolução do investimento em infraestruturas de longa duração 
em milhões de euros entre 2002 e 2017. Adaptado do relatório 

Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Evolução do investimento em infraestruturas de longa duração 
por rubrica em milhões de euros entre 2002 e 2017. Adaptado do 

relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Evolução da despesa de manutenção da rede ferroviária em 
milhões de euros entre 2008 e 2017. Adaptado do relatório 

Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Evolução do número de passageiros em milhões e repartição 
por tipo de serviço entre 2015 e 2017. Adaptado do relatório 

Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Evolução do número de passageiros-quilómetro em milhões 
e repartição por tipo de serviço entre os anos 2015 e 2017. 
Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.
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No	 total	 foram	 transportados	142	milhões	de	passa-
geiros,	mais	oito	milhões	do	que	em	2016.	Os	comboios	
urbanos	representaram	88%	desse	valor,	dos	quais	73%	
só	 em	Lisboa,	 repartidos	 entre	 59%	da	CP	e	 14%	da	
Fertagus.	No	entanto,	no	global	os	serviços	urbanos	re-
presentaram	 apenas	 52%	 dos	 passageiros-quilómetro	
face	aos	reduzidos	trajectos	percorridos	por	esses	pas-
sageiros	(em	média,	18	km).

O	crescimento	da	procura	num	cenário	de	estabiliza-
ção	da	oferta	tem-se	repercutido	na	evolução	crescente	
da	taxa	de	ocupação	dos	serviços,	com	os	comboios	de	
longo	curso	a	destacarem-se	com	uma	ocupação	média	
de	61%.	A	menor	 taxa	de	ocupação	 foi	 registada	pela	
Fertagus	com	15%.

As	tarifas	médias	praticadas	cresceram	em	2017	aci-
ma	da	taxa	de	inflação	relativamente	a	2016	em	todos	
os	serviços	com	excepção	dos	comboios	regionais.	Nos	
comboios	urbanos	de	Lisboa	da	CP,	a	base	tarifária	mé-
dia	 já	 cresceu	 quase	 10%	 desde	 2012,	 que	 compara	
com	uma	inflação	de	2,5%	no	mesmo	período.

Um	 novo	 dado	 apresentado	 pela	AMT	 neste	 âmbito	
foi	a	preponderância	das	tarifas	utilizadas	pelos	passa-
geiros	nos	comboios	urbanos.	Em	Lisboa,	a	maioria	dos	
passageiros	 utilizam	 os	 passes	 e	 as	 assinaturas	 para	
viajar,	 quer	 na	 Fertagus	 onde	 representam	82%,	 quer	
na	CP	Lisboa	onde	representam	68%,	cabendo	as	res-
tantes	 fatias	aos	bilhetes.	 Já	nos	urbanos	do	Porto,	 a	
utilização	de	bilhetes	é	maioritária	 tendo	 representado	
52%	do	número	de	passageiros	em	2017.

Indo	de	encontro	a	um	dos	principais	problemas	que	
a	CP	enfrenta	actualmente	–	a	indisponibilidade	de	ma-
terial	circulante	–	neste	relatório	de	2017	a	AMT	anali-
sou	mais	a	fundo	os	parques	de	material	circulante	ao	
serviço	 dos	 comboios	 de	 passageiros.	 No	 global,	 não	
se	 verificou	 qualquer	 alteração	 significativa	 ao	 parque	
de	material	circulante	relativamente	aos	anos	anteriores,	
havendo	apenas	alguns	ajustes	inexpressivos.

Na	CP	verificou-se	uma	taxa	média	de	imobilização	do	
material	circulante	de	16%	e	na	Fertagus	esse	valor	foi	
de	apenas	6%.	A	taxa	de	imobilização	da	CP	tem	cres-

cido	nos	últimos	anos:	dos	12%	registados	em	2015	no	
parque	de	material	motor,	em	2017	este	número	era	já	
de	16%.	E	no	parque	de	material	rebocado,	entre	2015	
e	2017	a	taxa	de	imobilização	cresceu	5	pontos	percen-
tuais	para	19%.

Numa	análise	por	frota,	é	naturalmente	no	parque	de	
automotoras	diesel	que	se	verifica	a	maior	taxa	de	imo-
bilização,	26%.	As	unidades	592	foram	as	que	apresen-
tam	melhor	prestação	com	20%,	em	oposição	às	0350	
com	52%.	Pelo	meio	encontram-se	as	9630	e	as	0450,	
ambas	com	27%.

Taxa de ocupação por tipo de serviço. Adaptado do relatório 
Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Índice relativo à evolução da base tarifária média entre 2012 e 
2017. Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário Português 

2017.

Distribuição dos passageiros dos comboios urbanos por tipo 
de título de transporte. Adaptado do relatório Ecossistema 

Ferroviário Português 2017.

Taxa de imobilização do material circulante por tipo e operador. 
Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.
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Na	frota	de	material	eléctrico,	além	das	3500	ao	ser-
viço	da	Fertagus	com	6%,	da	CP	só	as	unidades	3400	
apresentam	uma	 taxa	 de	 imobilização	 digna	 de	 regis-
to	pela	positiva	–	4%.	A	pior	prestação	é	curiosamente	
dos	 comboios	pendulares,	 21%,	a	que	não	é	alheio	o	
facto	de	se	encontrar	em	permanência	desde	meados	
de	2016	uma	unidade	em	renovação	numa	frota	tão	pe-
quena.

Nos	comboios	urbanos	da	CP	Lisboa	as	taxas	de	imo-
bilização	são	igualmente	elevadas,	19%	para	as	unida-

des	da	Linha	de	Cascais	e	17%	para	a	 frota	conjunta	
das	2300,	2400	e	3500.	As	2240	e	as	locomotivas	5600	
apresentaram	respectivamente	valores	de	10	e	12%.

Por	último,	no	transporte	de	passageiros,	na	compa-
ração	com	os	parceiros	europeus,	Portugal	encontra-se	
entre	os	países	que	registam	menor	utilização	do	cami-
nho	de	ferro	e	um	dos	poucos	onde	a	quota	modal	deste	
meio	de	transporte	não	cresceu.

Portugal	é	 também	um	dos	países	com	menor	base	
tarifária	média	quando	colocada	em	igualdade	de	poder	
de	compra	entre	os	diferentes	países	e	é	ainda	o	segun-
do	país	que	menos	compensações	financeiras	por	servi-
ço	público	destina	à	ferrovia	em	termos	relativos,	repre-
sentando	apenas	2%	das	receitas	totais	dos	operadores	
de	comboios	de	passageiros.	Este	dado	está	intrinseca-
mente	ligado	ao	facto	da	CP	não	receber	compensações	
indemnizatórias	pela	prestação	de	serviço	público	desde	
2014,	tendo	sido	retomada	essa	forma	de	financiamento	
apenas	no	actual	ano.

Transporte de mercadorias
O	 transporte	 de	 mercadorias	 registou	 um	 ligeiro	

aumento	 de	 actividade	 comparativamente	 ao	 ano	 de	

Séries de material motor em operação nos serviços ferroviários de passageiros e respectivas taxas de imobilização. Adaptado do 
relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Proporção entre as receitas da venda de títulos de transporte 
e as indemnizações compensatórias em percentagem (2016). 
Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.
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2016,	tendo	crescido	3%	em	comboios-quilómetro	para	
6,2	 milhões	 e	 1%	 em	 toneladas	 para	 10,2	 milhões,	
valores	absolutos	que	continuam	no	entanto	abaixo	dos	
valores	registados	em	2015.	Destaca-se	o	crescimento	
de	 4,5%	 das	 toneladas-quilómetro,	 batendo	 mesmo	
o	 valor	 registado	 em	 2015,	 o	 que	 significa	 que	 a	
procura	pelo	 transporte	 ferroviário	de	mercadorias	 tem	
aumentado	para	trajectos	mais	longos	do	que	a	média.

Apesar	de	ter	decrescido	nos	três	indicadores	mencio-
nados,	em	particular	no	número	de	toneladas	transporta-
das	(85,8%	em	2017	contra	87,9%	em	2016)	a	Medway	
mantém-se	como	o	operador	maioritário,	representando	
à	volta	de	85%	em	todos	os	indicadores	mencionados,	e	
cabendo	os	restantes	15%	à	Takargo.

Na	 análise	 por	 grupo	 de	 mercadorias,	 a	 Medway	 é	
maioritária	ou	mesmo	totalitária	em	quase	todos	os	seg-
mentos	com	excepção	da	área	das	madeiras,	pasta	de	

Distribuição modal dos transportes terrestres em percentagem de passageiros-quilómetro (2016) e variação em pontos percentuais da 
quota do transporte ferroviário entre 2011 e 2016. Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Evolução da oferta em milhões de comboios-quilómetro e 
repartição por operador entre 2015 e 2017. Adaptado do relatório 

Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Evolução da procura em milhões de toneladas e repartição por 
operador entre 2015 e 2017. Adaptado do relatório Ecossistema 

Ferroviário Português 2017.

Evolução da procura em milhões de toneladas-quilómetro e 
repartição por operador entre 2015 e 2017. Adaptado do relatório 

Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Peso relativo dos operadores de mercadorias em percentagem 
de toneladas-quilómetro por grupos de mercadoria transportada 
(as correspondências entre a nomenclatura NST e a mercadoria 
encontram-se na página seguinte). Adaptado do relatório 

Ecossistema Ferroviário Português 2017.
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papel	 e	 outros	 derivados,	 onde	 a	 Takargo	 representa	
60%	 do	mercado	 em	 toneladas-quilómetro.	A	 Takargo	
só	tem	outra	presenta	assinalável	no	segmento	dos	pro-
dutos	siderúrgicos	com	33%.

No	global,	as	mercadorias	agrupadas	(genericamente	
contentores	e	caixas	móveis)	representam	praticamen-
te	um	terço	do	mercado	de	transporte	de	mercadorias,	
seguido	do	carvão	e	produtos	afins	com	27%	e	das	ma-
deiras	e	afins	com	15%.

Uma	 novidade	 introduzida	 neste	 relatório	 referen-
te	a	2017	 foi	 uma	análise	à	 interoperabilidade	entre	o	
transporte	ferroviário	e	os	portos	marítimos.	Excluindo	o	
tráfego	de	transhipment,	a	ferrovia	transporta	no	global	
9,2%	das	toneladas	movimentadas	de	e	para	os	portos	
marítimos.	Os	valores	são	amplamente	díspares	entre	
os	portos,	sendo	o	porto	de	Setúbal	aquele	onde	a	ferro-
via	tem	maior	expressão,	18,9%	em	2017,	e	o	porto	de	
Leixões	o	que	apresenta	menor	relevância,	com	apenas	
0,7%.	Destaca-se	o	porto	de	Sines	em	segundo	 lugar	
com	15,3%.

Quando	analisada	a	expressão	da	ferrovia	no	tráfego	
de	contentores	de	cada	um	dos	portos,	o	grande	desta-
que	é	do	porto	de	Sines:	mais	de	75%	do	número	total	
de	 contentores	movimentados	 para	 o	 hinterland	 saem	
ou	entram	de	comboio.	É	ainda	de	realçar	que	o	enorme	
crescimento	do	porto	de	Sines	tem	sido	em	larga	medida	
do	transhipment,	já	que	os	344	mil	TEU	que	são	apre-
sentados	 representaram	apenas	 20,6%	do	movimento	
portuário	nesse	segmento	em	2017	 (1,669	milhões	de	
TEU),	e	são	inclusivamente	inferiores	em	número	abso-
luto	aos	portos	de	Lisboa	e	Leixões.

Na	comparação	com	os	parceiros	europeus,	Portugal	
é	o	único	país	do	IRG-Rail	onde	o	transporte	ferroviário	
de	mercadorias	está	integralmente	nas	mãos	de	empre-
sas	 privadas.	A	 receita	média	 por	 tonelada-quilómetro	
em	paridade	de	poder	de	compra	está	abaixo	da	média	
verificada	nos	restantes	países.

Portugal	destaca-se	 relativamente	à	distribuição	mo-
dal,	sendo	o	segundo	país	onde	a	quota	do	transporte	
ferroviário	de	mercadorias	mais	cresceu,	1,9	pontos	per-
centuais	entre	2010	e	2017,	alcançando	o	quinto	lugar	

Distribuição da mercadoria transportada por tipo em percentagem 
de toneladas-quilómetro. Adaptado do relatório Ecossistema 

Ferroviário Português 2017.

Classificação NST 2007 das mercadorias transportadas por 
caminho de ferro. Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário 

Português 2017.

Movimentação total em toneladas e movimentação de contentores em TEU nos principais portos marítimos em Portugal (excluíndo 
transhipment) e respectivas quotas do transporte ferroviário. Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.
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entre	os	quinze	países	com	registos.	Em	2017	a	ferrovia	
representou	14,2%	das	toneladas-quilómetro	movimen-
tadas.

Qualidade do serviço 
ferroviário
A	 qualidade	 do	 serviço	 ferroviário	 prestado	 foi	

analisada	 na	 vertente	 da	 segurança	 através	 dos	
dados	do	Relatório	Anual	de	Segurança	Ferroviária	de	
2017,	 dos	 dados	 fornecidos	 pelos	 operadores	 e	 pelas	
reclamações	que	chegaram	à	AMT.

Relativamente	 à	 segurança,	 o	 relatório	 transcreve	
os	 principais	 dados	 apresentados	 pelo	 Instituto	 da	
Mobilidade	 e	 dos	 Transportes	 no	 Relatório	 Anual	 de	
Segurança	 Ferroviária	 de	 2017	 que	 se	 encontram	
na	Trainspotter	 nº	 101	 de	 Janeiro	 de	 2019.	 É	 apenas	
de	 referir	 que	 a	 AMT	 está	 actualmente	 a	 avaliar	 a	
degradação	 de	 alguns	 indicadores	 de	 segurança,	
devendo	os	resultados	ser	apresentados	no	relatório	de	
2018	do	Ecossistema	Ferroviário	Português.

Em	 matéria	 de	 qualidade	 do	 serviço	 ferroviário	
prestado	medido	através	da	regularidade	e	pontualidade,	
verificaram-se	 comportamentos	 diferentes	 entre	 os	
diversos	 tipos	 de	 serviço	 e	 é	 difícil	 retirar	 tendências	
a	 longo	 prazo	 devido	 à	 preponderância	 das	 greves	
neste	indicador.	De	facto,	em	termos	globais	o	número	
de	 comboios	 suprimidos	 reduziu-se	 em	 cerca	 de	 60%	
entre	 2015	e	 2017	devido	maioritariamente	 à	 redução	
do	 número	 de	 dias	 de	 greve	 –	 as	 16	 mil	 horas	 não	
trabalhadas	 em	 2015	 reduziram-se	 para	 apenas	 mil	
em	2016	e	em	2017	não	se	registou	qualquer	hora	não	
trabalhada	por	esse	motivo.

Considerando	 que	 não	 houve	 greves	 em	 2017,	 os	
números	apresentados	são	já	preocupantes	quando	se	
olha	 para	 os	 crescimentos	 acima	 de	 10%	 do	 número	

de	 comboios	 suprimidos	 nos	 serviços	 da	 CP	 Lisboa	
e	 da	 CP	 Regional,	 precisamente	 os	 segmentos	 onde	
se	 sentem	 os	 maiores	 efeitos	 da	 indisponibilidade	 de	
material	circulante.

A	pontualidade	mostra	uma	degradação	generalizada	
entre	2015	e	2017,	sendo	apenas	excepção	os	comboios	
urbanos	 da	 CP	 Lisboa	 que	 se	 mantêm	 praticamente	
invariáveis	 nos	 88%	 de	 comboios	 com	 chegada	 com	
atrasos	inferiores	a	três	minutos.

Distribuição modal do transporte terrestre de mercadorias em percentagem de toneladas-quilómetro (2016) e variação em pontos 
percentuais da quota do transporte ferroviário entre 2010 e 2016. Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Evolução do número de supressões por tipo de serviço de 
passageiros entre 2015 e 2017. Adaptado do relatório Ecossistema 

Ferroviário Português 2017.

Evolução da regularidade em percentagem por tipo de serviço 
de passageiros entre 2015 e 2017. Adaptado do relatório 

Ecossistema Ferroviário Português 2017.
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A	queda	desde	indicador	foi	no	entanto	mais	expressiva	
nos	comboios	não	urbanos,	para	os	quais	se	concedem	
tolerâncias	máximas	de	cinco	minutos.	A	pontualidade	
dos	serviços	de	longo	curso	caiu	23	pontos	percentuais	
entre	 2015	 e	 2017,	 com	 o	 contributo	 tanto	 do	 serviço	
Alfa	Pendular	com	uma	queda	superior	a	32	p.p.	para	
47%,	como	do	serviço	Intercidades	com	menos	19	p.p.	
para	59%	em	2017.

Também	 nos	 comboios	 de	 mercadorias	 se	 verificou	
uma	redução	da	pontualidade,	com	28%	dos	comboios	
a	 chegarem	 ao	 destino	 com	 atrasos	 superiores	 a	 30	
minutos	em	2017	comparativamente	aos	22%	registados	
no	ano	anterior.

No	capítulo	das	reclamações	registou-se	um	aumento	
de	20%	relativamente	a	2016	para	um	valor	absoluto	de	
4.295.	O	crescimento	 foi	 transversal	entre	a	CP	(21%)	
e	a	Fertagus	(17%),	sendo	que	a	CP	representa	quase	
90%	do	valor	global.

O	número	de	reclamações	por	milhão	de	passageiros	
transportados	também	aumentou	assim,	situando-se	nas	
32	na	CP	e	nas	22	na	Fertagus	em	2017.	Os	serviços	de	
longo	curso	da	CP	destacam-se	pelo	elevado	número	de	
reclamações	 recebidas,	mais	de	10	vezes	superior	ao	
dos	restantes	serviços	ferroviários.	

Os	principais	aspectos	que	motivaram	as	reclamações	
prendem-se	 com	 os	 preços,	 pagamentos	 e	 bilheteiras	

(28%),	onde	se	incluem	os	pedidos	de	reembolso,	títulos	
de	transporte,	bilheteiras	e	máquinas	de	venda,	com	a	
falta	de	qualidade	do	atendimento	 (20%),	que	 incluem	
a	conduta	dos	funcionários	e	aspectos	do	atendimento,	
e	com	o	cumprimento	de	horários	(18%),	que	incluem	o	
incumprimento	de	horários	e	a	supressão	de	serviços.

Resultados económicos e 
financeiros
Em	 termos	 económicos	 e	 financeiros	 os	 resultados	

operacionais	globais	do	conjunto	das	empresas	do	sector	
ferroviário,	onde	se	incluem	a	gestora	da	infraestrutura	
e	 os	 operadores	 ferroviários,	 foram	 negativos	 em	 51	

Evolução da pontualidade dos comboios de passageiros por 
tipo de serviço entre 2015 e 2017, considerando tolerâncias 
de 3 minutos (IP3) ou 5 minutos (IP5). Adaptado do relatório 

Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Evolução da pontualidade dos comboios de mercadorias entre 
2015 e 2017. Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário 

Português 2017.

Evolução do número de reclamações entre 2016 e 2017.
Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Evolução do número de reclamações por operador por milhão 
de passageiros transportados entre 2016 e 2017. Adaptado do 

relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Distribuição das reclamações por motivo. Adaptado do relatório 
Ecossistema Ferroviário Português 2017.

transportados.Adaptado
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milhões	de	euros	e	os	 resultados	financeiros	antes	de	
impostos	foram	negativos	em	133	milhões	de	euros	no	
ano	de	2017.	Ambos	 traduzem	melhorias	significativas	
relativamente	 a	 2016,	 ano	 em	 que	 se	 registou	
respectivamente	110	e	237	milhões	de	euros	negativos.

O	 resultado	 operacional	 global	 foi	 negativamente	
influenciado	em	 larga	medida	pela	CP	 (44	milhões	de	
euros),	mas	também	pela	IP	(12	milhões	de	euros)	que	
ainda	 assim	 melhorou	 significamente	 com	 o	 aumento	
das	 indemnizações	 compensatórias	 recebidas.	 Todas	
as	 empresas	 melhoraram	 com	 excepção	 da	 Takargo	
que	 registou	 meio	 milhão	 de	 euros	 negativos	 de	
resultado	operacional	contra	os	100	mil	euros	positivos	
apresentados	no	ano	de	2016.

As	receitas	operacionais	cresceram	globalmente	11%,	
sendo	o	crescimento	 transversal	 tanto	nas	actividades	
de	 transporte	de	passageiros	e	mercadorias,	como	na	
gestão	 da	 infraestrutura,	 fruto	 do	 aumento	 geral	 da	
actividade	comercial	e,	no	caso	da	IP,	das	indemnizações	
compensatórias,	conforme	já	referido,	que	desde	2015	
passaram	de	28,7	para	68,4	milhões	de	euros.

Os	gastos	operacionais	registaram	algumas	variações.	
No	caso	do	transporte	de	passageiros	verificou-se	uma	
redução	 residual	 e	 na	 gestão	 da	 infraestrutura	 houve	
uma	redução	de	4%.	No	transporte	de	mercadorias	esse	
valor	aumentou	e	até	nuns	expressivos	7%,	mantendo-
se	no	entanto	abaixo	do	registado	em	2015.	Nas	contas	
globais,	os	gastos	operacionais	caíram	1%	relativamente	

Resultados do ecossistema ferroviário em milhões de euros.
Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Evolução dos resultados operacionais por operador em milhões 
de euros entre 2015 e 2017. Adaptado do relatório Ecossistema 

Ferroviário Português 2017.

Evolução dos rendimentos operacionais por actividade em 
milhões de euros entre 2015 e 2017. Adaptado do relatório 

Ecossistema Ferroviário Português 2017.
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a	2016.

Neste	 relatório	 referente	 a	 2017	 a	AMT	 apresentou	
pela	 primeira	 vez	 a	 estrutura	 de	 gastos	 dos	 quatro	
operadores	 ferroviários	 na	 actividade	 de	 transporte	
em	 euros	 por	 comboio-quilómetro.	No	 total,	 a	CP	 é	 a	
empresa	que	menos	gasta	na	sua	operação	ferroviária,	
11€	por	comboio-quilómetro	e	a	Fertagus	é	a	empresa	

que	mais	gasta	com	14,6€	por	comboio-quilómetro.	

A	Fertagus	destacou-se	também	como	o	operador	em	
que	os	custos	com	material	circulante	assumem	maior	
importância,	 embora	 seja	 pertinente	 salientar	 que	 as	
unidades	3500	se	encontram	em	revisão,	o	que	poderá	
ter	 alavancado	 os	 gastos	 com	material	 para	 um	 valor	
superior	à	média.	A	CP	é	a	empresa	onde	o	gasto	com	
pessoal	 pesa	 mais,	 igualando	 mesmo	 os	 gastos	 com	
material	 circulante.	 São	 ainda	 evidentes	 as	 variações	
dos	 custos	 de	 energia	 para	 tracção	 consoante	 o	 tipo	
de	 tracção	 utilizada:	 na	 Fertagus,	 cuja	 operação	 é	
integralmente	 eléctrica,	 são	 de	 apenas	 6%,	 enquanto	
a	Takargo,	com	operação	exclusivamente	a	diesel,	tem	
gastos	nesta	rubrica	de	22%.

A	 dívida	 remunerada	 do	 ecossistema	 ferroviário	
cifrava-se	em	8.257	milhões	de	euros	no	final	de	2017,	
menos	 487	milhões	 (5,6%)	 do	 que	 no	 ano	 anterior.	A	
maior	redução	de	dívida	aconteceu	na	CP	(menos	411	
milhões	de	euros)	 através	do	 reforço	do	 capital	 social	
realizado	pelo	Estado.	Apesar	disso,	2017	até	foi	o	ano	
em	 que	 o	 Estado	 transferiu	 menos	 dinheiro	 para	 as	
empresas	do	sector	desde	2012,	375	milhões	de	euros.

Entre	2012	e	2017	o	Estado	já	transferiu	6,5	mil	milhões	
de	 euros	 para	 a	 CP	 e	 IP	 que	 permitiram	 amortizar	
dívidas	no	 valor	 de	4,2	mil	milhões	de	euro	e	 realizar	
investimentos	no	total	de	350	milhões	de	euros.

Evolução dos gastos operacionais por actividade em milhões 
de euros entre 2015 e 2017.  Adaptado do relatório Ecossistema 

Ferroviário Português 2017.

Gastos operacionais dos operadores de passageiros em euros 
por comboio-quilómetro e distribuição por item. Adaptado do 

relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Gastos operacionais dos operadores de mercadorias em euros 
por comboio-quilómetro e distribuição por item. Adaptado do 

relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Dívida remunerada dos operadores em milhões de euros. 
Adaptado do relatório Ecossistema Ferroviário Português 2017.

Fluxo financeiro do Estado para os operadores ferroviários 
em milhões de euros entre 2012 e 2017. Adaptado do relatório 

Ecossistema Ferroviário Português 2017.
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Numa altura em que o turismo em Portugal 
continua em crescimento, ainda que de 
forma mais moderada, e a alcançar novos 

recordes, no mês de Março vieram a público várias 
notícias que dão conta da intenção da CP reduzir 
significativamente a oferta de comboios turísticos 
este ano. Foi também conhecido que o Comboio 
Presidencial só realizará viagens no Douro até ao 
ano 2020.

O	mês	de	Março	até	abriu	com	a	promessa	de	concre-
tização	da	ideia	de	operar	o	comboio	Histórico	do	Vou-
ga	 com	a	 locomotiva	a	 vapor	E214.	Desde	2017,	 ano	
em	que	surgiu	este	comboio	 turístico	que	a	 ideia	está	
presente.	A	20	de	Junho	desse	ano,	ainda	antes	do	ar-
ranque	oficial	do	comboio,	que	aconteceu	a	1	de	Julho,	
esteve	prevista	uma	marcha	para	o	transporte	da	loco-
motiva,	 parqueada	 em	Contumil	 desde	 que	 o	material	
foi	deslocado	da	Régua	alguns	meses	antes,	até	Aveiro,	
mas	tal	marcha	não	se	realizou	numa	altura	em	que	o	
verão	estava	a	chegar	e	em	que	ainda	lavrava	e	se	con-
tabilizavam	as	vítimas	do	incêndio	de	Pedrogão	Grande.

2018	passou	com	a	ideia	bem	presente	mas	sem	o	re-
gisto	de	qualquer	avanço.	Finalmente,	na	primeira	quin-
zena	de	Março	deste	ano,	surgiram	as	primeiras	notícias	
trazidas	a	público	pelo	presidente	da	Câmara	Municipal	
de	Águeda,	de	que	a	operação	do	comboio	Histórico	do	
Vouga	com	locomotiva	a	vapor	seria	uma	realidade	já	no	
mês	de	Abril.	Prontamente,	poucos	dias	depois,	o	mes-

mo	presidente	divulgou	uma	publicidade	alegadamente	
realizada	em	parceria	com	a	CP	que	anunciava	três	via-
gens	programadas	para	os	dias	13,	20	e	25	de	Abril.

A	intenção	confirmou-se	quando	foram	anunciadas	as	
marchas	de	serviço	para	o	 transporte	da	E214,	as	pri-
meiras	para	a	viagem	entre	Contumil	e	Aveiro	no	dia	21	
de	Março	e,	 no	dia	 seguinte,	 para	o	 encaminhamento	
até	Sernada	do	Vouga	com	recurso	à	locomotiva	9004.	
Na	manhã	do	dia	21	de	Março,	a	composição,	que	con-
tava	com	dois	vagões	“zorra”	intercalados	entre	três	car-
ruagens	do	serviço	Intercidades,	um	deles	com	a	loco-
motiva	E214	e	o	segundo	com	um	vagão	cisterna	e	um	
vagão	com	depósitos	e	bombas	para	combate	a	incên-
dios,	esteve	totalmente	pronta	para	sair	de	Contumil	já	
com	uma	locomotiva	5600	engatada	e	ligada	na	frente.	
Mas	nunca	chegaria	a	partir.

Logo	no	dia	seguinte	surgiram	as	notícias	que	davam	
conta	 do	 cancelamento	 da	 iniciativa.	Nunca	 foram	ofi-
cialmente	conhecidos	os	motivos	reais	para	tal,	mas	o	
presidente	da	Câmara	de	Águeda	referiu	que	o	mesmo	
se	 teria	devido	à	 fraca	pluviosidade	do	mês	de	Março	
e	à	ausência	de	previsões	de	precipitação	para	os	dias	
seguintes,	para	os	quais	estava	até	previsto	um	agrava-
mento	significativo	do	risco	de	incêndio.

No	entanto,	o	risco	de	incêndio	no	dia	21	de	Março	en-
contrava-se	ainda	no	nível	mais	baixo	na	região	do	Vou-
ga	e,	apesar	do	seu	agravamento	nos	dias	seguintes,	
que	na	região	tipicamente	húmida	do	vale	do	Vouga	foi	

Comboio Histórico do Vouga a caminho de Macinhata à passagem pela zona de Cabanões, 9 de Setembro de 2017. Desde 
2017, primeiro ano de operação deste serviço, que está prometido o regresso do vapor à via estreita mas ainda não foi 

desta que a ideia foi para a frente © Pedro André

cp corTA comboios TurísTicos 
com Turismo em crescimenTo
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relativamente	modesto,	a	primeira	viagem	do	programa	
tinha	acontecimento	previsto	apenas	para	o	distante	dia	
13	de	Abril,	o	suficiente	para	qualquer	previsão	meteo-
rológica	de	curto	prazo	ter	uma	relevância	praticamente	
nula.

Independentemente	 dos	 motivos	 pouco	 claros	 que	
afastaram	a	E214	do	regresso	à	actividade,	certo	é	que	
esse	cenário	parece	agora	substancialmente	mais	afas-
tado	de	vir	a	acontecer	num	futuro	próximo.

No	dia	18	de	Março	a	novidade	foi	o	fim	do	projecto	
do	Comboio	Presidencial	no	Douro	uma	vez	terminado	
o	contrato	vigente	entre	o	Museu	Nacional	Ferroviário	e	
o	empresário	Gonçalo	Castel-Branco	no	ano	de	2020.

Projecto	nascido	em	2016,	o	 “The	Presidential”	 teve	
uma	afirmação	imediata	no	panorama	nacional	e	mesmo	
internacional,	conquistando	ocupações	frequentemente	
totais	nas	cinco	edições	já	realizadas	(três	na	época	da	
primavera	e	duas	na	época	das	vindimas),	no	seio	de	
um	público	alvo	de	capacidade	económica	bastante	aci-
ma	da	média	em	Portugal.

No	entanto,	a	polémica	surgiu	há	alguns	meses	atrás	
quando	se	soube	que	o	Museu	Nacional	Ferroviário	não	
receberia	quaisquer	contrapartidas	financeiras	pela	ce-
dência	do	material	ferroviário,	um	dos	mais	importantes	
do	seu	espólio	pelos	mais	variados	motivos,	apesar	dos	
milhares	de	euros	dispendidos	anos	antes	para	a	 sua	
completa	reabilitação.

Uma	reportagem	da	SIC	emitida	no	mesmo	dia	confir-
mou	essa	suspeita.	A	única	contrapartida	financeira	que	
o	MNF	 recebeu	 tratou-se	 de	 um	 plano	 estratégico	 de	
marketing	 elaborado	 pelo	 empresário	Gonçalo	Castel-
-Branco,	cujos	resultados	são	publicamente	desconhe-
cidos.

Na	primeira	edição	realizada	em	Abril	de	2016,	a	ope-
ração	do	comboio	recebeu	até	um	desconto	de	100	mil	
euros	por	parte	da	CP	para	o	serviço	de	tracção.	Terá	
sido	esse	o	aspecto	que	favoreceu	o	menor	custo	dos	
bilhetes	no	primeiro	ano,	350	euros	por	pessoa,	que	se	
elevou	 nas	 edições	 seguintes	 para	 os	 500	 euros	 por	
pessoa.

O	 empresário	 Gonçalo	 Castel-Branco	 referiu	 no	 en-
tanto	que	o	aluguer	do	comboio	não	teve	ainda	qualquer	
rentabilidade,	em	grande	medida	devido	aos	elevados	
custos	 de	 operação,	 integralmente	 assegurados	 pelo	
mesmo	e	que	incluem	toda	a	operação	ferroviária,	ma-
nutenção	e	segurança	da	composição	–	que	ascendem	
no	total	a	cerca	de	200	mil	euros	por	edição	–	e	devido	
ao	reduzido	número	de	lugares	disponível	e	à	limitação	
do	comboio	realizar	apenas	8.000	quilómetros	no	máxi-
mo	por	ano.

Como	entusiasta	de	comboios	e	com	vista	a	continu-
ar	a	oferecer	uma	oferta	 turística	 ferroviária	em	Portu-
gal,	o	empresário	tem	já	em	vista	um	projecto	para	um	
novo	comboio	turístico	que	recorrerá	a	seis	carruagens	
Schindler	que	pretende	adquirir	à	CP	para	recuperação	

O Presidencial numa das viagens de regresso do Pocinho a Porto São Bento da edição da Primavera de 2018, no dia 1 de 
Maio. Está anunciada a última edição deste serviço turístico para o ano de 2020 © André Lourenço
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e	transformação.

O	“Comboio	Vintage”	promete	ser	um	produto	bastan-
te	mais	democrático	no	preço	para	os	passageiros	e	na	
oferta	de	trajectos,	visto	que	não	terá	as	limitações	ope-
racionais	do	Comboio	Presidencial.	Contará	com	quatro	
carruagens	numa	primeira	fase	(duas	restaurante,	uma	
de	cozinha	e	outra	de	apoio)	a	que	se	somarão	no	futuro	
duas	carruagens	cama.	A	transformação	das	seis	unida-
des	custará	cerca	de	um	milhão	de	euros.

Já	no	final	do	mês	de	Março,	mais	exactamente	no	dia	
28,	foi	a	CP	a	anunciar	o	fim	da	operação	do	comboio	
Miradouro.	Apenas	dois	anos	após	o	lançamento	do	ser-
viço	 turístico	 operado	 com	 recurso	 a	 seis	 carruagens	
Schindler	propositadamente	recuperadas	para	o	efeito	e	
traccionadas	a	cargo	das	locomotivas	1400,	a	empresa	
pública	alega	a	 falta	 de	procura	e	de	 rentabilidade	do	
serviço.

Depois	de	ter	reformulado	o	serviço	no	ano	passado,	
com	um	encurtamento	à	estação	da	Régua	e	a	adição	
de	mais	paragens	comerciais,	a	empresa	justifica	ainda	
a	decisão	afirmando	que	mesmo	num	cenário	de	 lota-
ção	completa	do	material	circulante,	o	comboio	geraria	
prejuízo,	pelo	que	pretende	operar	toda	a	oferta	desde	
a	cidade	do	Porto	até	ao	Alto	Douro	com	recurso	às	au-
tomotoras	592.

As	 seis	 carruagens	 Schindler	 deverão	 ainda	 assim	
continuar	a	ser	utilizadas	com	o	objectivo	de	assegurar	

a	 regularidade	dos	serviços	Regionais	e	 Interregionais	
das	linhas	do	Minho	e	Douro,	consoante	as	necessida-
des	e	estarão,	segundo	a	empresa	pública,	disponíveis	
para	alugueres.

E	mais	 viria.	No	dia	 30	 de	Março,	 a	CP	anunciou	 o	
regresso	dos	comboios	históricos	às	linhas	do	Douro	e	
Vouga	a	partir	do	mês	de	Junho	e	até	Outubro,	no	entan-
to	com	uma	redução	de	oferta	relativamente	às	edições	
de	2018.	A	empresa	 justifica	a	decisão	com	a	redução	
da	procura	dos	dois	serviços	turísticos	no	ano	passado,	
não	obstante	a	oferta	até	ter	aumentado	relativamente	
a	2017.

Nos	números	apresentados	pela	empresa,	 terão	via-
jado	 no	 ano	 passado	 no	 comboio	 Histórico	 do	 Douro	
cerca	de	6.190	passageiros,	quase	39%	relativamente	a	
2017,	em	que	foram	vendidos	cerca	de	10.100	lugares.	
No	Vouga	foram	1.630	os	passageiros	que	viajaram	no	
percurso	do	Histórico	entre	Aveiro	e	Macinhata	contra	os	
2.000	do	ano	de	2017,	o	que	representa	uma	redução	da	
ordem	dos	19%.

A	oferta	para	2019	prevê	a	realização	de	um	total	de	
23	viagens	na	Linha	do	Douro	entre	a	Régua	e	o	Tua,	
que	decorrerão	a	todos	os	sábados	entre	1	de	Junho	e	
26	de	Outubro	mais	o	feriado	de	15	de	Agosto.	O	His-
tórico	do	Vouga	também	deixa	de	ter	viagens	previstas	
em	 alguns	 domingos,	 circulando	 apenas	 aos	 sábados	
entre	os	dias	29	de	Junho	e	12	de	Outubro	num	total	de	
16	viagens,	menos	sete	relativamente	ao	ano	anterior.

O comboio Miradouro procedente da estação do Tua e com destino a São Bento, à passagem pelo viaduto de Aregos, Julho 
de 2017. O Miradouro termina depois de dois anos de operação © Gonçalo Ribera
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O Valério Santos fotografou uma destas 
marchas no sentido Coimbra-B – Lisboa 
Santa Apolónia à passagem na estação 
dos Riachos no dia 1 de Março de 2019.
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592 em FormAção nA linhA do norTe

FerTAgus esTudA incorporAção dA 
quinTA cArruAgem nAs uqe 3500

Na expectativa do aumento de procura 
que a introdução dos novos passes 

possa gerar, a administradora da Fertagus 
Cristina Dourado referiu numa entrevista 
publicada no dia 9 de Março pelo Dinheiro 
Vivo que a empresa está a estudar a 
incorporação da quinta carruagem nas 
unidades 3500.

Desde origem que as unidades 3500 
estão tecnicamente preparadas para a 
incorporação de uma carruagem reboque 
adicional para aumento da capacidade, 
medida que só poderá avançar com o 
consentimento da Sagesecur, empresa da 
esfera pública que detém as 18 unidades 
3500 com que a Fertagus opera.
Numa altura em que decorrem as 
negociações para a eventual extensão da 
concessão do eixo norte-sul que termina 
no dia 31 de Dezembro, o futuro das 
3500, como esta unidade fotografada pelo 
Ricardo Quinas no dia 15 de Novembro de 
2016 a realizar um urbano Setúbal – Roma-
Areeiro, encontra-se em jogo.

Durante os meses de Fevereiro e Março 
realizaram-se marchas de formação de 

maquinistas nas unidades UTD 592 entre 
Lisboa Santa Apolónia e Coimbra-B.

Esta formação surgiu numa altura em que 
as unidades alugadas à Renfe reforçaram 
fortemente a presença na Linha do Oeste, 
colmatando a falta de unidades UDD 0450.
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Entraram em Portugal via Linha do 
Minho, por conta da Takargo, 15 vagões 

tremonha Uagps detidos pela empresa 
Ermewa e dedicados ao transporte de 
cereais a granel.
O material foi entregue em Valença pela 
Comsa logo nos primeiros dias de Março, 
mas a marcha de encaminhamento para o 
Entroncamento apenas aconteceu no dia 
20 de Março.

TAkArgo recebe VAgões de cereAis

A MSC, detentora da operadora 
ferroviária Medway, adquiriu o Terminal 

Multimodal do Vale do Tejo (TVT) ao Grupo 
Lena por 12 milhões de euros, aguardando 
apenas a viabilização do negócio por parte 
da Autoridade da Concorrência.

O TVT, aqui fotografado pelo José Sousa 
em Fevereiro de 2009, dispõe de uma 
área de 220 mil metros quadrados com 
capacidade para parqueamento de 7.000 
TEU e conta com três vias ferroviárias para 
movimentação de mercadorias.

Este terminal é, desde há vários anos, 
um pólo operacional da Takargo, de onde 
saem comboios de papel e de contentores 
e onde parqueia material circulante, 
contando ainda com outros tráfegos de 
contentores e biodiesel operados pela 
Medway.
O futuro da Takargo neste terminal é assim 
incerto, devendo a MSC regressar ao TVT 
com toda a sua actividade logística e 
deixando o seu actual terminal, construído 
em 2010, para outros fins relacionados 
com a manutenção de material circulante.

O Valério Santos registou nesta fotografia 
a passagem deste comboio na Linha 
do Minho ainda na sua primeira hora de 
viagem, na zona de Moledo, a cargo da 
locomotiva 6003.
A viagem apenas terminou no 
Entroncamento depois das três da 
madrugada do dia seguinte, uma vez 
que devido ao seu estado e à ausência 
de homologação em Portugal, os vagões 
circularam limitados a 50 km/h e com 
várias paragens para inspecção aos 
órgãos de rolamento.
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O troço da Linha do Douro entre Caíde 
e Marco de Canaveses reabriu à 

circulação ferroviária no dia 1 de Abril, 
conforme estava prometido depois do 
prazo ter sido prolongado cerca de um 
mês.
As obras atrasaram essencialmente 
devido às intervenções dos três túneis, 
um dos quais o túnel de Gaviarra aqui 
visto nesta fotografia do Pedro Mêda do 
dia 24 de Fevereiro.

Foi lançado no dia 18 de Março um 
concurso público para a renovação de 

cerca de 15 quilómetros da Linha do Norte 
entre Espinho e Gaia pelo valor base de 49 
milhões de euros e um prazo de execução 
de 22 meses.

Tratou-se do segundo concurso lançado 
para esta intervenção no troço aqui 
representado por esta fotografia do Pedro 
André de Francelos em Setembro de 2014, 
depois do primeiro concurso lançado a 11 
de Junho de 2018 ter sido anulado.

Esta empreitada prevista no Ferrovia 2020 
contempla essencialmente a renovação 
integral de via e catenária, a alteração dos 
layout das estações de Granja e Gaia, a 
construção de passagens desniveladas e a 
construção de novos cais de passageiros.
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douro reAbriu no diA 1 de Abril

Os trabalhos para reposição da circulação 
decorreram praticamente até ao último 
minuto do prazo concedido e mantêm-
se severas restrições de velocidade nos 
túneis, com afrouxamentos a 10 km/h.
Está previsto que a conclusão total das 
obras no troço, que contemplam a entrada 
em operação da catenária até Marco de 
Canaveses, só fiquem concluídas no final 
do mês de Maio.

Troço espinho - gAiA noVAmenTe em concurso
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mAnuTenção dA rede FerroViáriA AdjudicAdA por cinco Anos

TerminAl sul dA bobAdelA em concurso

No dia 8 de Março foram adjudicados 
três concursos públicos para a 

manutenção da via férrea e catenária 
da rede ferroviária nas vertentes de 
manutenção preventiva sistemática, 
manutenção preventiva condicionada e 
manutenção correctiva.

Durante os próximos cinco anos, a 
manutenção da rede ferroviária estará 
dividida por três zonas, estando as zonas 
norte e centro a cargo conjunto das 
empresas Mota-Engil, Fergrupo e Somafel, 
enquanto na zona sul a manutenção ficará 
a cargo da Sacyr Neopul e da EIP.

O material de via, como esta atacadeira e 
regularizadora de balastro fotografadas 
pelo Ricardo Quinas em Mosteirô em 
29 de Setembro de 2018, trabalharão 
com o objectivo de manter a segurança, 
fiabilidade e disponibilidade da 
infraestrutura ferroviária.

A Infraestruturas de Portugal lançou um 
concurso público para a exploração 

do terminal sul do complexo da Bobadela 
por um período de cinco anos e renovável 
anualmente por mais dois anos.
O valor base mínimo de licitação para o 
terminal de contentores aqui fotografado 
pelo José Sousa em Outubro de 2011 e 
actualmente explorado pela SPC é de 
39.300 euros por mês.
O terminal dispõe de cerca de 76 mil metros 
quadrados de área para movimentação de 
mercadorias, incluindo uma parte coberta, 
e duas vias ferroviárias com cerca de 380 
metros de comprimento cada.
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O Museu Nacional Ferroviário 
anunciou no dia 29 de Março que a 

sua candidatura à Rede Portuguesa de 
Museus foi acolhida pela Direcção Geral 
do Património Cultural.
O MNF junta-se assim, em simultâneo 
com outros quatro museus, a esse vasto 
grupo de valorização do património que 
já contava até à data com 151 museus 
nacionais.

Entretanto, as composições actualmente 
em operação, como esta fotografada pelo 
António Pombo no viaduto de Chelas em 
Agosto de 2011, voltarão a circular a partir 
do dia 1 de Abril a velocidades até 60 km/h, 
algo que não acontecia desde 2012, altura 
em que a operação foi limitada a 45 km/h.
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mnF inTegrA rede porTuguesA de museus

Esta promoção permitirá assim promover 
o vasto espólio do MNF que conta, entre 
muitos outros, com estes exemplares 
fotografados pelo Ricardo Quinas em Maio 
de 2015.

quATro cAndidATos A Fornecer mATeriAl circulAnTe Ao ml
O concurso para as novas 14 unidades 

triplas e um novo sistema de 
sinalização para o Metro de Lisboa 
recebeu e qualificou quatro concorrentes, 
que agora terão de apresentar propostas 
até ao dia 12 de Julho de 2019.

Entre os concorrentes encontram-se três 
consórcios, a chinesa CRRC e a Thales, 
a CAF a par da Bombardier e a Stadler 
juntamente com a Siemens, e ainda a 
Alstom que concorre sozinha ao concurso 
de cerca de 127 milhões de euros.
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A linhA de ViAnA

Na	passada	terça-feira,	dia	12	de	Fevereiro,	
o	 governo	 autorizou	 a	 IP	 a	 efectuar	 um	
estudo	para	a	 viabilidade	da	electrificação	

da	linha	ferroviária	entre	Casa	Branca	e	Beja	e	uma	
futura	ligação	ao	aeroporto	de	Beja.

É	 impressionante	 como	 em	 2019	 se	 continuam	 a	
gastar	centenas	de	milhares	de	euros	em	estudos	e	
projectos	sobre	traçados	de	linhas	do	século	XIX	cujo	
péssimo	resultado	se	tem	visto	ao	longo	das	últimas	
décadas.

Esta	seria	a	altura	ideal	para	que	as	gentes	de	Beja	
e	de	Évora	se	unissem	num	plano	conjunto	com	vista	
a	 colocar	 as	 duas	 cidades	 alentejanas	 no	 mesmo	
eixo	 ferroviário,	 acabando	 de	 vez	 com	 a	 aberração	
que	existe	nos	dias	de	hoje	e	que	tantos	problemas	
têm	causado	à	CP	em	termos	de	gestão	de	material	
circulante.

Antes	 da	 electrificação	 até	 Évora,	 a	 CP	 operava	
para	 as	 duas	 cidades	 do	 Alentejo	 com	 material	 a	
diesel,	quer	nas	ligações	do	longo	curso	com	Lisboa,	
quer	 na	 ligação	 regional	 que	 existia	 entre	 ambas.	
Após	a	electrificação,	Évora	ganhou	um	longo	curso	
com	 locomotiva	 e	 carruagens	 (quando	 o	 parque	 o	
permite)	 e	 velocidades	 máximas	 de	 200	 km/h	 em	
alguns	 pontos.	 Beja	 não	 ganhou	 coisa	 nenhuma,	
tendo	até	perdido	qualidade	no	que	 toca	ao	serviço	
Intercidades.	Ficou	apenas	com	um	serviço	Regional	
(que	tem	o	pomposo	nome	de	Intercidades)	utilizando	
as	 podres	 automotoras	 0450	 entre	 Beja	 e	 Casa	
Branca,	 onde	 existe	 a	 ligação	 aos	 Intercidades	 que	
efectuam	o	trajecto	entre	Évora	e	Lisboa	em	ambos	
os	sentidos.

Perdeu-se	a	ligação	directa	entre	as	duas	cidades,	
se	bem	que	no	tempo	dos	Regionais	com	as	velhinhas	
0350	 se	 demoravam	 80	 minutos	 para	 percorrer	 a	
distância,	num	serviço	que	andava	habitualmente	com	
níveis	 baixíssimos	de	ocupação,	mas	manteve-se	a	
estupidez	que	imperou	em	meados	de	1860	quando	
se	decidiu	que	iria	uma	linha	para	Beja	e	uma	outra	
para	Évora.

Seguindo	o	percurso	 ferroviário	actual,	a	distância	
entre	 os	 dois	 pontos	 é	 de	 89	 quilómetros	 com	
passagem	pela	estação	de	Casa	Branca,	servindo	em	
termos	 de	 passageiros	 as	 estações/apeadeiros	 de	
Cuba,	Alvito,	Baronia,	Viana	(desactivada),	Alcáçovas,	
Casa	Branca,	Tojal	(desactivada)	e	Monte	das	Flores	
(desactivada).	Se	entre	Beja	e	Baronia	ainda	hoje	a	CP	
aposta	em	dois	Regionais	em	cada	sentido	durante	os	
dias	úteis,	que	complementam	o	serviço	Intercidades,	
o	apeadeiro	de	Alcáçovas	tem	apenas	a	paragem	dos	
Intercidades	e	a	estação	de	Casa	Branca	tem	como	
principal	 movimento	 de	 passageiros	 os	 transbordos	
que	aí	se	efectuam	entre	os	serviços	da	CP.

E	 porque	 não	 a	 construção	 de	 uma	 nova	 ligação	
entre	 Évora	 e	 Beja,	 aproveitanto	 grande	 parte	 do	
traçado	actual?

Tendo	em	conta	a	orografia	do	terreno,	visível	para	
quem	percorre	a	estrada	nacional	254	que	liga	Viana	
do	Alentejo	a	Évora,	é	perfeitamente	possível	construir	
uma	 nova	 linha	 com	 cerca	 de	 30	 quilómetros	 que	
rasgasse	a	planície	alentejana	entre	as	imediações	da	
antiga	estação	de	Viana	do	Alentejo	e	as	proximidades	
da	estação	de	Évora.

A	 construção	 destes	 30	 quilómetros	 de	 extensão	
permitia	que	a	distância	 ferroviária	entre	as	cidades	
de	Évora	 e	 de	Beja	 se	 reduzisse	 para	 cerca	 de	 73	
quilómetros,	algo	que	permitiria	 ligar	os	dois	pontos	
de	 uma	 forma	 bastante	 competitiva	 em	 relação	 ao	
transporte	rodoviário,	mas	que	iria	permitir	acima	de	
tudo	que	a	CP	precisasse	apenas	de	uma	composição	
para	todo	o	trajecto	Lisboa	–	Évora	–	Beja,	ao	invés	
de	 ter	 de	 andar	 a	 efectuar	 transbordos	 que	 tantas	
dificuldades	traz	à	operação	ferroviária	e	que	são	do	
completo	desagrado	dos	utilizadores.

A	 criação	 desta	 nova	 linha	 iria	 permitir	manter	 os	
comboios	 a	 servir	 as	 povoações	 de	 Cuba,	Alvito	 e	
Baronia	como	o	faz	actualmente,	e	talvez	fosse	viável	
a	construção	de	um	novo	apeadeiro	para	Viana	(caso	
a	nova	linha	se	aproximasse	da	vila)	e	de	uma	estação	
intermédia	 para	 cruzamentos	 nas	 proximidades	 da	

Pedro André
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aldeia	de	Aguiar.

Também	o	transporte	de	mercadorias	teria	a	ganhar	
com	esta	nova	ligação.

Não	 nos	 podemos	 esquecer	 que	 Sines	 está	 a	
braços	com	uma	possível	expansão	do	Terminal	XXI	
e	com	a	construção	do	novo	Terminal	Vasco	de	Gama	
que,	 se	 tudo	 correr	 bem,	 irá	 levar	 a	 que	 um	maior	
número	 de	 comboios	 tenha	 origem/destino	 naquela	
cidade	portuária,	sendo	que	a	intenção	do	governo	é	
que	a	nova	linha	Évora-Norte	–	Caia	seja	um	caminho	
fulcral	 de	 passagem	 dos	 comboios	 de	 mercadorias	
internacionais.

Se	o	grande	objectivo	a	médio	prazo	passará	pela	
duplicação	 do	 troço	 entre	 o	 Poceirão	 e	 Bombel	 de	
modo	 a	 aumentar	 a	 capacidade	 de	 circulação	 de	
comboios	num	eixo	ferroviário	que	irá	compreender	a	
futura	ligação	ao	Caia,	há	a	ténue	esperança	de	que	a	
Linha	do	Alentejo	entre	Beja	e	Ourique	seja	reaberta,	
alvo	 de	 modernização	 e	 electrificação,	 para	 servir	
como	alternativa	ferroviária	à	ligação	ao	Caia.

Em	números	redondos,	um	comboio	seguindo	pelo	
percurso	 Ermidas-Sado	 -	 Grândola-
Norte	 -	 Variante	 de	Alcácer	 -	 Poceirão	
-	 Casa	 Branca	 -	 Évora	 percorre	 170	
quilómetros.	Caso	a	opção	fosse	seguir	
pelo	sul,	utilizando	o	 traçado	existente,	
Ermidas-Sado	 -	 Concordância	 da	
Funcheira	 -	 Beja	 -	 Casa	 Branca	 -	
Évora	 seriam	 percorridos	 cerca	 de	
184	 quilómetros.	 Ou	 seja,	 apenas	 um	
acréscimo	de	14	quilómetros	sem	contar	
com	uma	futura	concordância	que	teria	
de	 ser	 construída	 nas	 imediações	 de	
Casa	 Branca	 de	 modo	 a	 permitir	 que	
os	 comboios	 circulassem	 directamente	
sem	ter	de	efectuar	manobras.	Caso	se	
optasse	pela	 construção	da	nova	 linha	
entre	 as	 imediações	 de	Viana	e	Évora	
iria	haver	uma	poupança	de	cerca	de	16	
quilómetros,	 tornando	o	percurso	a	 sul	
com	uma	distância	quilométrica	de	167	
quilómetros	 aproximadamente,	 ou	 seja	
um	valor	similar	à	da	opção	via	norte.

O	 facto	 é	 que	 em	 Évora	 ainda	 não	
existe	 uma	 decisão	 final	 sobre	 que	
traçado	a	linha	irá	ter.	Isto	permitiria	à	IP	
estudar	desde	logo	a	ligação	desta	nova	

linha	até	à	linha	Évora-Norte	–	Caia	com	a	respectiva	
concordância,	 utilizando	 parte	 do	 antigo	 ramal	 de	
Reguengos.

A	 construção	 desta	 nova	 linha	 iria	 ainda	 permitir	
num	futuro	próximo	comboios	directos	a	circular	entre	
Faro	e	Lisboa	com	passagem	comum	por		Beja	e	por	
Évora.

Não	 foram	 analisados	 quaisquer	 custos	 relativos	
ao	 planeamento,	 construção	 ou	 expropriação	 dos	
terrenos.	Nem	há	qualquer	 informação	sobre	se	um	
estudo	de	impacto	ambiental	autorizaria	a	construção	
desta	linha.

O	 facto	 é	 que	 se	 foi	 possível	 construir	 a	 Variante	
de	Alcácer	ou	a	Variante	da	Trofa,	não	seria	missão	
impossível	fazer	modificações	ferroviárias	no	Alentejo.

Vista da zona envolvente à estrada nacional onde a linha poderia ser 
construída © Google Maps



Linha do Alentejo entre Viana e Casa Branca
Linha de Évora entre Casa Branca e Évora

Linha de Viana entre Viana e Évora
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Apeadeiro desactivado 
de Viana em Setembro de 
2016.

Pedro André
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Nem sempre em Portugal se viu a CP apos-
tar tão bem e tão estrategicamente quan-
do foi recuperar seis carruagens Schindler 

há muito estacionadas em Contumil. Recuperadas, 
revalorizadas, repintadas e recolocadas em servi-
ço, as seis carruagens datadas do final dos anos 40 
do século XX foram ao mesmo tempo um balão de 
oxigénio fundamental para a operação da CP e uma 
oportunidade única para valorizar uma oferta ferro-
viária em plena expansão no vale do Douro. 

Depois	do	sucesso	do	Miradouro	em	2017	–	espera-
-se	que	para	2019	a	CP	aprenda	a	lição	do	que	sucedeu	
em	2018	–	é	incontornável	que	a	empresa	portuguesa	foi	
capaz	de	criar,	nos	carris	de	uma	das	mais	belas	linhas	
de	 toda	 a	 Europa,	 uma	 oferta	 turística	 de	 excelência.	
Pode	não	oferecer	bebida	a	bordo	ou	circuitos	de	auto-
carro	em	pontos	estratégicos,	mas	na	relação	qualida-
de-preço	não	conheço	oferta	igual	em	toda	a	Europa.	Do	
suave	 rolamento	destas	carruagens	–	na	melhor	 tradi-
ção	suíça,	pois	claro	–	e	das	imensas	janelas	que	abrem	
praticamente	a	80%	observa-se	um	património	natural	
inigualável.	De	tantas	vezes	que	o	observei	a	partir	de	
outros	tipos	de	comboio	sei	bem	a	diferença	que	faz	po-
der	entrar	nestas	carruagens	excepcionalmente	baixas	
e	olhar	pela	janela	–	é	toda	uma	outra	experiência!

Ferroviariamente,	o	encerramento	da	Linha	do	Douro	
entre	Caíde	e	Marco	de	Canaveses	tem	sido	uma	opor-
tunidade	 fantástica	para	 fazer	 turismo	de	excelência	a	
um	preço	ainda	mais	baixo	e	em	qualquer	dos	(poucos)	
horários	disponíveis.	As	velhinhas	Schindler,	sempre	re-
luzentes	e	orgulhosas,	asseguram	com	as	também	ve-
lhinhas	1400	todo	o	serviço	no	extremo	oriental	da	linha.	
O	que	 teria	 feito	 a	CP	sem	elas,	 tendo	em	conta	que	
as	unidades	espanholas	necessitam	de	manutenção	em	
Espanha	numa	base	regular?	É	difícil	de	responder.

É	no	Marco	de	Canaveses	que,	verdadeiramente,	co-
meça	a	“Douro	Experience”.	É	dali	que	a	1400	e	as	suas	
carruagens	vão	ao	encontro	das	águas	de	prata	do	rio,	
já	ali	tão	perto.	Os	primeiros	quatro	quilómetros	até	ao	
Juncal	são	duros,	em	rampas	de	quase	18	por	mil,	a	que	
se	segue	um	abismo	de	quase	11	quilómetros,	de	incli-
nação	quase	igual,	até	ao	antigo	apeadeiro	de	Portuze-
lo.	Até	aí,	já	ficou	para	trás	o	túnel	do	Juncal,	o	viaduto	
das	Quebradas	e	o	par	composto	pelos	viadutos	da	Pala	
e	de	Ovil,	onde	bem	acima	do	nível	das	águas	os	passa-
geiros	vêem	pela	primeira	vez	aquela	imensidão	azul,	no	
tão	característico	verde	deste	imenso	vale.

Este	ano,	por	causa	do	encerramento	da	linha,	a	CP	
orientou	 o	 seu	 programa	 turístico	 da	 rota	 das	 amen-

dAs jAnelAs suíçAs AVistA-
se o rio douro e As 

AmendoeirAs em flor

TeXTo e FoTogrAFiAs: joão cunhA © - FeVereiro de 2019
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doeiras	 para	 a	Beira	Alta,	 numa	
desconfortável	 UTE	 2240,	 num	
percurso	longo	e	largamente	de-
sinteressante,	para	finalmente,	já	
quase	 na	 Guarda,	 os	 passagei-
ros	 poderem	 ver	 amendoeiras,	
quando	 sobem	para	 os	 autocar-
ros.	Ora	nada	mais	bonito	havia	
para	ver,	este	ano,	do	que	o	vale	
do	Douro	 intensamente	florido	–	
provavelmente	como	nunca	o	 ti-
nha	 visto.	 À	medida	 que	 vamos	
escorregando	por	aqueles	carris,	
com	 as	 janelas	 bem	 em	 baixo,	
um	inesperado	e	vigoroso	sol	de	
Fevereiro	 reflecte	 numa	miríade	
de	árvores	brancas	e	cor	de	rosa.	
Depois	 da	 Régua,	 a	 paisagem	
oferece	crescentemente	esta	ou-
tra	 maravilha.	 Podem	 as	 vinhas	
dar	celebridade	mundial,	mas	a	multiplicação	de	amen-
doeiras	vastamente	floridas,	aqui	e	ali	interrompidas	por	
frondosos	 e	 exuberantes	 laranjais,	 transformam	 este	
vale	numa	pintura	provavelmente	ainda	mais	bonita	do	
que	a	que	podemos	apreciar	no	Verão.

O	comboio	sai	da	Régua	vagarosamente,	e	só	há-de	
acelerar	após	a	passagem	do	rio	Corgo	e	da	bifurcação	
(desactivada)	 com	esse	nome,	mas	de	cada	uma	das	
quatro	 carruagens	 que	 formavam	 naquele	 dia	 o	 4201	
para	o	Pocinho	a	excitação	era	visível	nos	passageiros	
que	 optaram	 por	 esta	 viagem	 tornada	 pouco	 conven-
cional	pelas	circunstâncias,	de	câmaras	quase	sempre	
apontadas	às	belezas	naturais	da	região.

Daqui	até	ao	Pinhão	são	visíveis	várias	obras,	sem-
pre	de	pequena	dimensão,	e	fundamentalmente	junto	a	
encostas	visivelmente	pouco	estáveis.	O	 Inverno	seco	

tem	evitado	sustos,	mas	este	 trabalho	bem	visível	nos	
afrouxamentos	 (por	vezes	extremos)	é	ainda	mais	ne-
cessário.

Na	carruagem	segue	um	enorme	grupo,	que	visivel-
mente	já	veio	do	Porto,	e	que	não	se	importou	de	passar	
por	um	transbordo	em	Caíde,	uma	desagradável	viagem	
de	autocarro	e	novo	 transbordo	no	Marco	de	Canave-
ses.	Acredito	que	aproveitaram	bem	mais	o	espectáculo	
das	amendoeiras	 em	flor	 do	que	 se	 tivessem	seguido	
Linha	do	Norte	abaixo	–	a	oferta	“turística”	das	carrua-
gens	Schindler,	depois	de	anos	de	difíceis	lutas	para	sua	
implementação,	parece	bater	aos	pontos	as	alternativas,	
visivelmente.

Depois	 do	Pinhão	 o	 espectáculo	 sobe	 de	 nível.	 Fiz	
este	percurso	nesta	altura	já	várias	vezes	e	já	o	fiz	tam-
bém	enquadrado	no	programa	habitual	da	CP	nesta	re-
gião	mas	nunca	tinha	visto	tantas	árvores	e	tão	floridas.	

Há	montes	cobertos	deste	manto	
branco	que,	visto	muito	distante,	
quase	 passa	 por	 neve.	 Junto	 à	
linha	 não	 faltam	 também	 belos	
exemplares	de	tão	bonita	árvore.	
Quando	chegamos	ao	Tua,	onde	
o	 comboio	 deixa	mais	 de	meta-
de	 dos	 passageiros	 (a	 fama	 do	
Calça	Curta	é	 impossível	de	ne-
gar…),	já	todos	estamos	de	alma	
cheia.

Daí	em	diante	a	linha	é,	como	
sabemos,	ainda	mais	espectacu-
lar.	Muito	distraídas	têm	de	andar	
os	 responsáveis	 do	 sector	 turís-
tico	–	e	 já	agora,	das	empresas	
que	aqui	operam	–	para	não	da-
rem	maior	 destaque.	A	 progres-
siva	 subida	para	a	barragem	da	

Entrada da composição na estação da Régua

Aproximação à estação do Pinhão
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Valeira	 agride-nos	 visualmente	 com	 a	 diminuição	 das	
vinhas	e	o	aumento	dos	aglomerados	rochosos.	E	quan-
do	saímos	do	 longo	 túnel	da	Valeira,	por	aquele	mun-
dialmente	famoso	túnel	escavado	numa	impressionante	
formação	 rochosa,	chegámos	ao	paraíso.	Avistamos	o	
mítico	miradouro	de	São	Salvador	do	Mundo,	um	nome	
tão	épico	como	a	paisagem	que	tentamos	absorver,	mas	
que	nos	transcende	largamente.

Rolamos	 docemente	 pelo	 traçado	 corrigido	 na	 Fer-
radosa,	 precisamente	 aquando	 da	 construção	 da	 bar-

ragem	da	Valeira,	como	que	nos	
equilibrando	 acima	 da	 água	 an-
tes	de	atravessarmos	o	 rio	 para	
o	distrito	da	Guarda.	A	paisagem	
recupera	 o	 seu	 verde	 intenso	 e	
a	 concentração	 de	 amendoeiras	
em	 flor	 aumenta	 visivelmente	 a	
cada	 quilómetro	 que	 percorre-
mos.

Quando	 avistamos	 o	 Vesúvio	
já	não	conseguimos	ver	100	me-
tros	que	sejam	onde	não	pontuem	
várias	árvores	brancas.	E,	visivel-
mente,	à	medida	que	vamos	para	
Oriente	vemos	também	cada	vez	
mais	amendoeiras	de	flor	cor	de	
rosa,	 de	 beleza	 superlativa.	 Em	
Freixo	de	Numão	fico	com	a	sen-
sação	de	que	o	programa	 ferro-
viário	da	CP	este	ano	pode	não	

parar	aqui	(esta	estação	é	uma	das	paragens	habituais	
para	 início	dos	circuitos	 rodoviários	dos	programas	da	
CP),	mas	pela	quantidade	de	gente	que	sai	e	pelo	am-
biente	fervilhante	na	passagem	de	nível	da	estação	diria	
que	alguns	operadores	locais	conseguiram	ainda	assim	
chamar	gente	para	reproduzirem	ofertas	similares,	que	
levarão	os	curiosos	a	ver	as	amendoeiras	que	há	para	
lá	do	Douro.

Toda a beleza do Douro conjugada com a cor das amendoeiras

As encostas do Douro “pinceladas” pelas amendoeiras em flor 
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Depois	 do	 túnel	 do	Pocinho	 avistamos	 o	 largo	 vale	
do	Douro,	com	a	antiga	ponte	rodoferroviária	ao	fundo.	
Este	imenso	vale	está	repleto	de	amendoeiras	–	nova-
mente,	como	nunca	tinha	visto	igual	–	e	parece	ter	sido	
pintado	 para	 a	 ocasião.	 Novamente,	 agradecemos	 às	
nossas	 velhas	 carruagens,	 impecavelmente	 recupera-
das	e	mantidas	em	serviço,	a	oportunidade	de	podermos	
sentir	o	ar	fresco	na	face	e	a	capacidade	de	olhar	mais	
além,	ver	quase	a	360	graus	o	esplendor	que	nos	rodeia	
e	acolhe.

As	 carruagens	 e	 a	 bonita	 1413	 ficam	 na	 estação,	
onde	descansam	durante	quase	três	horas	de	voltarem	
pela	última	vez	naquele	dia	à	Régua	–	há	apenas	dois	
comboios	por	dia.	Mas	em	frente	à	estação,	no	
restaurante	O	Gaveto,	uma	sala	cheia	delicia-se	
com	a	gastronomia	da	região,	que	mistura	os	sa-
bores	da	Beira	Alta	e	os	de	Trás-os-Montes.	Na	
ocasião,	 um	 delícioso	 cabrito	 assado	 no	 forno	
derrete	as	almas	já	previamente	aquecidas	pelo	
espectáculo	da	viagem	e	 recordam-nos	a	sorte	
de	podermos	desfrutar	desta	região	e	deste	país.

À	hora	marcada,	o	ronco	do	motor	diesel	cin-
quentenário	 da	 1413	 leva-nos	 novamente	 pelo	
vale	abaixo.	O	sol,	já	baixo,	ilumina	a	outra	mar-
gem	com	cores	mais	quentes,	ao	mesmo	tempo	
que	 nos	 reserva	 uma	 fria	 penumbra,	 enquanto	
circulamos	na	margem	sul.

Por	 doze	 euros,	 uma	 ida	 e	 volta	 da	 Régua	

ao	Pocinho	com	estas	carruagens	é,	possivelmente,	o	
melhor	e	mais	barato	programa	turístico	da	Europa.	Por	
mais	doze	euros,	prova-se	a	gastronomia	no	Pocinho,	
onde	 já	 não	 é	 tão	 difícil	 almoçar	 como	 nos	 primeiros	
anos	em	que	ali	fui,	há	muito	tempo	atrás.

Das	 janelas	 suíças	 vê-se	 o	 Douro	 e	 vêem-se	 as	
amendoeiras	melhor	do	que	nunca.	E	toda	esta	viagem	
ferroviária	 é,	 nas	 palavras	 de	 um	 famoso	 autor	 nasci-
do	no	Pocinho,	um	grande	guia	sentimental.	Que	assim	
continue	por	muitos	anos	e	que	a	CP	saiba	preservar	
os	atributos	que	a	muito	custo	recentemente	recuperou.	
Para	quem	quer	conhecer	o	vale	do	Douro,	esta	é	a	fór-
mula	definitiva.

Uma viagem mágica numa composição histórica com uma paisagem fantástica ao longo do Douro

A composição quase a tocar as águas do Douro
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Composição no Pocinho à espera da hora de regresso

Viajar ao longo do Douro é sempre uma viagem inesquecível



Composição de areia procedente 
da Somincor com destino 
às minas de Neves Corvo na 
passagem pelo local da antiga 
estação de Montenegro, Junho 
de 2011
Pedro André
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Para	quem	utiliza	nos	dias	de	hoje	o	serviço	de	
longo	curso	entre	o	Algarve	e	Lisboa,	Monte-
negro	não	lhe	dirá	mais	nada,	excepto	o	facto	

de	ser	uma	povoação	existente	junto	de	Faro	e	do	aero-
porto	da	capital	algarvia.

O	facto	é	que	existiu	em	tempos,	entre	a	estação	da	
Funcheira	e	a	bifurcação	de	Torre	Vã	(onde	tem	início	a	
duplicação	da	vai	no	sentido	sul	–	norte),	uma	depen-
dência	com	o	nome	de	Montenegro	situada	ao	quilóme-
tro	157,416.

Quando	a	antiga	Linha	do	Sado	(actual	Linha	do	Sul)	
abriu	 entre	Alvalade	 e	Garvão	 no	 ano	 de	 1914,	 ainda	
não	existia	o	plano	de	construir	nenhuma	paragem	neste	
ponto	e	apenas	na	Gazeta	de	Caminhos	de	Ferro	nº	713	
do	dia	1	de	Setembro	de	1917	é	que	surgiu	a	primeira	
noticia	oficial	acerca	de	Montenegro:

“Entre	as	estações	de	Funcheira	e	Torre	Vã	está	sen-
do	construída	uma	nova	estação,	que	se	denominará	de	
Carrascal”.

No	dia	15	de	Julho	de	1918	deu-se	a	abertura	do	ape-
adeiro	tal	como	noticiou	a	Gazeta	dos	Caminhos	de	Fer-
ro	nº	734	do	dia	16	de	Julho	de	1918:

“Abriu	ontem	à	exploração	um	novo	apeadeiro	na	li-
nha	do	Sado,	denominado	Montenegro.

Este	apeadeiro	presta	todo	o	serviço	de	passageiros	
e	mercadorias	em	grande	e	pequena	velocidade.

Para	aplicação	das	tarifas	considera-se	o	apeadeiro	
como	situado	entre	as	estações	de	Garvão	e	Torre	Vã.

O	serviço	de	carga	e	descarga	das	remessas	é	feito	
por	gente,	conta	e	risco	dos	expedidores	e	consignatá-
rios.”

Como	 o	 apeadeiro	 se	 situava	 na	 herdade	 de	Mon-
tenegro	do	Carrascal,	 inicialmente	pensou-se	em	Car-
rascal	para	nome	do	apeadeiro,	no	entanto	acabou	por	
denominar-se	Montenegro.

Em	1937	as	populações	das	redondezas	exigiam	que	
o	apeadeiro	 fosse	elevado	a	estação,	muito	por	 culpa	
dos	habitantes	de	Panóias	que	é	a	povoação	com	maior	
dimensão	nas	proximidades.	Esta	pequena	vila	alente-
jana	era	na	altura	servida	pela	estação	de	Panóias	situ-
ada	na	Linha	do	Alentejo	(antiga	Linha	do	Sul)	a	cerca	
de	1.500	metros	de	distância,	mas	via	o	apeadeiro	de	
Montenegro	a	“apenas”	5.000	metros	como	uma	possi-
bilidade	de	aceder	directamente	ao	comboio	que	ligava	
a	Lisboa	mais	rapidamente	sem	terem	de	se	sujeitar	aos	
transbordos	 que	 aconteciam	 na	 Funcheira,	 local	 onde	
desde	1917	a	Linha	do	Sado	(actual	Sul)	e	do	Alentejo	

Montenegro
Passagem de um comboio junto do local da antiga estação, 

completamente demolida, Junho de 2015

Pedro André
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(antiga	Sul)	entroncavam.

Mais	uma	vez	a	Gazeta	dos	Caminhos	de	Ferro,	des-
ta	vez	a	nº	1188	do	dia	16	de	Junho	de	1937	deu	voz	às	
reivindicações	das	populações:

“O	Apeadeiro	de	Montenegro	vai	ser	elevado	a	esta-
ção?

O	povo	das	freguesias	do	Vale	de	S.	Tiago,	Messe-
jana,	Panóias	e	Santa	Luzia	enviou	uma	representação	
ao	Sr.	Director	Geral	da	CP	a	pedir	que	o	apeadeiro	de	
Montenegro,	 situado	 ao	 quilómetro	 157,200,	 da	 linha	
do	Vale	do	Sado,	seja	elevado	à	categoria	de	estação.	
Os	peticionários	 fundamentaram	a	sua	 reclamação	na	
circunstância	de	o	movimento	do	referido	apeadeiro	ter	
tomado,	 nos	 últimos	 tempos,	 tal	 incremento	 que,	 bem	
deixa	prever	que,	ele	virá	a	ser,	no	futuro,	uma	das	mais	
importantes	estações	daquela	 linha.	O	tráfego	de	adu-
bos,	cereais,	cortiça,	palha,	etc	pelo	referido	apeadeiro	
é	enorme.

Alegam	também	os	senhores	da	representação,	que	o	
facto	de	as	cobranças	se-
rem	efectuadas	como	se	
os	 transportes	procedes-
sem	da	estação	imediata	
ou	a	ela	se	destinassem	
obriga,	muitas	 vezes,	 os	
industriais	 e	 negocian-
tes,	em	defesa	dos	seus	
interesses,	a	encaminhar	
os	 seus	produtos	para	a	
estação	 seguinte,	 o	 que	
prejudica	 a	 própria	 CP.	
Os	peticionários	esperam	
ver	satisfeita	a	sua	legíti-
ma	aspiração.”

A	verdade	é	que	a	luta	

popular	 deu	 resultado	 e	 o	 apeadeiro	 de	 Montenegro	
acabou	mesmo	por	ser	elevado	a	estação,	sendo	que	
no	Boletim	da	CP	nº	 272	de	Fevereiro	 de	1952	publi-
cava-se	o	 “8º	Aditamento	aos	Quadros	das	Distâncias	
Quilométricas	de	Aplicação	nas	Linhas	e	Ramais	do	Sul	
e	Sueste”	 e	 respectivo	Anexo	 (em	 vigor	 desde	 01-06-
1951),	 atribuindo	 distâncias	 próprias	 ao	 apeadeiro	 de	
Montenegro.

Como	nota	de	curiosidade	a	apontar	o	 facto	de	em	
1970	se	cruzarem	durante	a	madrugada	na	estação	de	
Montenegro	duas	composições	de	minério	de	Aljustrel	
(uma	vazia	e	outra	carregada)	

Enquanto	estação,	Montenegro	tinha	duas	linhas	de	
circulação,	uma	directa	e	uma	desviada,	cada	uma	de-
las	com	234,5	metros	de	extensão	entre	agulhas	e	que	
permitiam	a	utilização	de	27	vagões.	Estes	vagões	em	
caso	de	eclipse	da	estação	só	podiam	permanecer	es-
tacionados	na	 linha	 II,	ou	seja,	na	 linha	desviada,	não	
interferindo	assim	com	a	passagem	de	comboios.

S.Tiago
Sr.Director
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Montenegro	pelo	que	foi	possível	apurar	nunca	teve	
cais	coberto	nem	 linha	de	 resguardo	que	permitisse	a	
carga	ou	descarga	de	vagões,	sen-
do	que	a	utilização	de	mercadorias	
seria	 feita	 na	 linha	 desviada	 onde	
existia	 um	 gabarit	 fixo	 e	 junto	 da	
qual	existiam	as	instalações	da	Fe-
deração	 Nacional	 dos	 Produtores	
de	 Trigo	 que	 tinha	 acesso	 para	 o	
lado	da	linha.	Ainda	nas	proximida-
des	 existiam	 ainda	 dois	 armazéns	
pertencentes	 a	 uma	 empresa	 par-
ticular.

Para	além	de	um	pequeno	edifí-
cio	 de	 passageiros	 existiam	 ainda	
umas	 pequenas	 habitações	 que	
pertenciam	à	CP	e	que	ficavam	si-
tuadas	um	pouco	mais	a	sul.

Não	se	pode	dizer	que	Montene-
gro	 tivesse	 tido	 um	 grande	 suces-
so	 comercial,	 já	 que	me	 1981	 era	
considerado	 apeadeiro	 onde	 ape-

nas	 efectuavam	 paragem	 três	 comboios	
no	 sentido	 ascendente	 e	 dois	 comboios	
no	sentido	ascendente.	Em	1996	a	oferta	
resumia-se	ao	Regional	entre	o	Barreiro	e	
a	Funcheira	que	parava	às	19h12	e	o	Re-
gional	em	sentido	oposto	que	tinha	para-
gem	às	05h57,	e	em	1999	o	apeadeiro	de	
Montenegro	já	nem	constava	dos	horários	
oficiais	de	passageiros.

Desde	há	muito	que	praticamente	tudo	
foi	demolido	e,	num	vídeo	de	André	Cos-
ta	 de	 2003	 (https://www.youtube.com/
watch?v=YsHspAh2F7k)	as	imagens	visí-
veis	do	local	do	apeadeiro	de	Montenegro	
mostram	que	não	existia	já	qualquer	ves-
tígío	 do	 edifício	 de	 passageiros,	 embora	
fosse	perceptivel	 o	 local	 da	plataforma	e	
a	existência	de	um	telefone	de	serviço	da	
CP.	A	modernização	e	electrificação	da	Li-
nha	do	Sul	 levou	a	que	o	espaço	ficasse	
completamente	 descaracterizado	 e	 nos	
dias	de	hoje	é	missão	impossível	descorti-
nar	a	localização	dos	elementos	referidos	
acima.

Restam	como	memórias	o	antigo	arma-
zém	da	Federação	Nacional	 de	Produto-
res	de	Trigo	(FNPT)	e	dos	armazéns	parti-
culares	que	existiam	junto	da	estação.

Para	a	IP	(Infraestruturas	de	Portugal),	
esta	 antiga	 depedência	 situada	 ao	 lado	
da	Linha	do	Sul	deixou	de	fazer	parte	das	
listagens,	sendo	considerada	como	inexis-
tentes	nos	dias	de	hoje.

Excertos do filme do André Costa em 2003 na passagem por Montenegro

O local aproximado do antigo edifício de passageiros e da plataforma é onde estava 
a máquina giratória, Junho de 2015

https://www.youtube.com/watch?v=YsHspAh2F7k
https://www.youtube.com/watch?v=YsHspAh2F7k
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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/

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

€32,00

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.

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

https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao
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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.
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