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Editorial
Pedro Mêda

D

ezembro foi, em termos de atividade
ferroviária, um mês extremamente intenso
e, talvez por isso, este editorial vá ser mais
extenso que o normal.
Logo nos primeiros dias a CP, com o plano de
reativação de material circulante em marcha, deu
continuidade à deslocação de material circulante para
as “futuras” oficinas de Guifões.
Dando continuidade ao assunto da capa da
Trainspotter do mês passado a E 214 realizou mais
marchas de formação até à primeira viagem que ocorreu
no dia 14, num clima de euforia tanto do lado de dentro
como do lado de fora da composição. Esta ação permitiu
perceber o potencial e a dimensão que o turismo
ferroviário ou com ferrovia pode assumir.
No entretanto, por causa da Cimeira do Clima
(COP 25) que se realizou em Madrid e por causa da
deslocação “amiga do ambiente” da jovem ativista Greta
Thunberg, as condições atuais das ligações ferroviárias
entre as duas capitais da Península Ibérica voltaram
“temporariamente” às luzes da ribalta e às preocupações
das autoridades de cada lado da fronteira. À entrada na
terceira década do século XXI a viagem de comboio
entre Lisboa e Madrid demora mais de 10 horas, tem
uma ligação direta única, noturna (com recurso a uma
composição hotel Talgo da década de 80) e numa parte
do trajeto é preciso recorrer à tração diesel. Se o assunto
não fosse tão sério, quase que se poderia fazer humor
sobre o caráter “premonitório” da viagem da ativista
ambiental, naquilo que seriam as vésperas de mais
um teste, falhado em toda a extensão, da capacidade
da rede ferroviária de se manter com níveis de serviço
mínimos face a intempéries. As alterações climáticas
poderão ser um assunto lateral, ou não…
Dias antes de a rede ferroviária ter sido posta à
prova, a Comissão Parlamentar de Economia, Inovação,
Obras Públicas e Habitação recebeu em audição a
Tutela e o Conselho de Administração da Infraestruturas
de Portugal que tentaram explicar o porquê de o plano
Ferrovia 2020 estar a sofrer atrasos sucessivos.
Voltando ao material circulante, foram conhecidos os
vencedores do fornecimento de material circulante para
o Metro do Porto, CP e Metro de Lisboa, tendo os dois
últimos sido objeto de contestação.
Na generalidade, 2019 terminou com o ramal de
Alfarelos sem serviço e com danos significativos junto
da ponte do Marujal, bem com vários planos em marcha
4

por parte das empresas do setor.
No que diz respeito às encomendas de novo material
circulante para as diferentes empresas, esperemos que
as contestações sejam rapidamente resolvidas e que
os processos “retomem a marcha”. No que diz respeito
à reativação de material circulante por parte da CP, 15
de janeiro de 2020 é já um dia agendado pela Tutela
para a reabertura das oficinas de Guifões. Depois da
intempérie, a E 214 voltou ao Vouga no dia 4 de Janeiro  
para reposição da viagem de dia 21 de Dezembro que
teve de ser cancelada. E com este assunto regresso ao
tema que elegi para terminar este editorial; a resiliência
da rede ferroviária.
Portugal tem sido incapaz de materializar em obra feita
investimentos que poderiam assegurar a capacidade, a
redundância e a resiliência da rede ferroviária. Temos e
vamos ter mais comboios com vários anos a circular por
cima de vias que os fazem parecer recém chegados de
fábrica.
Portugal sempre foi capaz (assim o queira) de fazer
bem com pouco, mas esta premissa tarda e tarda a
acontecer na ferrovia para desespero de muitos, estejam
eles fora ou dentro do setor.
Tem-me competido escrever editoriais no mês de
janeiro e, não raras vezes falei do Ferrovia 2020 na
espectativa de que este não fosse mais uma oportunidade
perdida. Hoje ouso ir mais longe. A urgência de dotar a
rede ferroviária portuguesa da resiliência que necessita
deve nortear todos os investimentos que possam vir a ser
concretizados! Isto para que, num cenário de condições
meteorológicas mais extremas não caiam taludes
construídos há menos de um ano, não desapareçam
aterros, não caiam postes de catenária e, acima de tudo,
que não aconteçam acidentes que possam colocar em
risco vidas e a reputação de todos os profissionais que
diariamente dão o melhor de si ao serviço dos caminhode-ferro.
Para eles, para todos os entusiastas da ferrovia
e para todos os leitores da Trainspotter, votos de um
excelente ano de 2020, e que durante os seus 366 dias
possamos ver acontecer algumas destas prioridades.
Bom ano e boas leituras!          

Comboio Correio

Stadler vence Concurso
para comboios da CP
A

Stadler Rail venceu o concurso para fornecimento de 22 comboios regionais à CP, com
entregas previstas para 2023 e 2024. Com
um montante de cerca de 168 milhões de Euros, o
contrato prevê ainda o fornecimento de serviços de
manutenção e peças sobressalentes por um período
de dez anos.
Para aqui chegar, o concurso viu Siemens e Alstom
auto-excluírem-se numa fase ainda inicial, passando à
última fase CAF, Talgo e Stadler. No fim, o fabricante
suíço – que usará a sua fábrica valenciana de Albuixech
neste contrato – levou a melhor sobre os dois fabricantes espanhóis. A CAF acabou por ser preterida em cima
da linha da meta por questões processuais que, entretanto, originaram uma acção no tribunal administrativo
para impugnação do concurso.

A Stadler vai fornecer doze automotoras híbridas e
dez automotoras eléctricas, ambas aptas a 160 km/h, e
que oferecerão um nível de performance e conforto totalmente desconhecidos da nossa rede para o segmento das viagens regionais e inter-regionais. A plataforma
Flirt, a escolhida pela CP, é uma das de maior sucesso
na última década no continente europeu, estando presente em praticamente todos os países, o que atesta

bem da qualidade e consistência conceptual do produto.
Estas automotoras vão permitir rejuvenescer, por fim,
o parque regional da CP, permitindo terminar o aluguer
das automotoras 592 e 592.2 da Renfe e aproveitar melhor as electrificações parciais já previstas das linhas do
Douro e Oeste, para onde se destinarão em prioridade
as automotoras híbridas.
Este é o primeiro contrato adjudicado pela CP em quase vinte anos, após a aquisição das UME 3400 para a
CP Porto, cuja entrega decorreu entre 2002 e 2004, na
altura ainda fabricadas pela Bombardier nas instalações
da Sorefame, na Amadora. Até 2030 anunciam-se vários
outros fornecimentos de comboios à CP, sendo uma intenção pública da empresa e da tutela de lançar vários
procedimentos concursais nos próximos anos, numa
tentativa de recuperar o atraso que a empresa tem neste domínio.

Dois exemplares da fábrica construidos pela Stadler © Jaime Camblor
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Alfarelos, 21 de Dezembro de 2019 © Fernando Liberato

Mau tempo Lançou o
Caos na Ferrovia
Tempestades Elsa e Fabien estragam Natal sobre carris

D

uas tempestades consecutivas perturbaram fortemente o tráfego ferroviário em
Portugal e puseram a nu muitas das fragilidades estruturais da rede ferroviária. Entre 18
e 22 de Dezembro multiplicaram-se as incidências,
sobretudo a Norte do Tejo, em resultado de ventos
fortes e pluviosidade intensa.
Desde o dia 18, várias interrupções foram registadas
em linhas como Minho e Vendas Novas, por causa da
queda de árvores ou de detritos florestais sobre a catenária, provocando o seu desarme. Em linhas como a
do Douro os problemas tradicionais do período invernal
fizeram-se sentir, com o estabelecimento de vários períodos com circulação em marcha à vista entre Caíde e
Pocinho, perante o temor de queda de pedras e árvores
em zonas de difícil acesso e alto risco. No dia 21 acabou mesmo por cair uma árvore junto a Bagaúste, que
6

interrompeu por completo a circulação. Destaque para o
facto do troço Caíde – Marco, agora plenamente pertencente à rede de suburbanos do Porto, não ter escapado
ileso, o que deixou bem visível a superficialidade da recente intervenção de renovação realizada, em particular
na protecção estrutural contra este tipo de eventos.
Bastante mais séria foi a situação na linha do Norte.
No dia 20, a estação da Pampilhosa ficou totalmente
inundada, com a água a passar por cima da altura dos
carris e obrigando à suspensão da circulação, o que
afectou o principal itinerário do país e a linha da Beira Alta. No entanto o pior ainda estava para vir, e no
mesmo dia as águas do Mondego voltaram a galgar as
margens e a submergir o troço Alfarelos – Formoselha,
um clássico das cheias em Portugal. Com uma altura de
água a exceder os 60 centímetros por cima da cabeça
do carril, a suspensão da circulação, que durou bastante

Comboio Correio
mais do que 24 horas, causou ainda estragos materiais avultados nos
equipamentos de via, nomeadamente circuitos de via, agulhas e armários de electrónica. Uma vez mais,
este troço sofreu com as chuvas e
provou que a renovação planeada
em 2009 urge ser executada, já que
previa o alteamento da plataforma
ferroviária nesta zona, para mitigar
os riscos que se vão repetindo com
elevada frequência. Também à vista
ficou, uma vez mais, a total falta de
alternativas à espinha dorsal da rede
ferroviária nacional, gravemente impactada pelo encerramento deste
troço de cerca de dois quilómetros.
Que em 2019 se continue a tolerar
esta exposição ao risco diz bem de
como o país olha para a ferrovia.

Alfarelos, 21 de Dezembro de 2019 © Fernando Liberato

A via estreita da linha do Vouga foi
ainda vítima do caudal transbordante dos rios Águeda e Vouga. Entre
Sernada do Vouga e Macinhata do
Vouga a força das águas desguarneceu alguns metros de via, obrigando à interdição de circulação, bem
como desgastou mais um pouco os
aterros existentes junto ao rio Vouga. Na zona de Eirol a via ficou inundada por cerca de 24 horas, entre os
dias 20 e 21, obrigando também aí a
interditar a circulação ferroviária.
Para completar o leque de incidências, o IC 514 Guarda – Lisboa
de dia 20 de Dezembro acabou por
descarrilar ao quilómetro 148 da linha da Beira Alta, entre Fornos de
Algodres e Gouveia, felizmente sem
danos pessoais a lamentar. Os cerca de 40 passageiros foram evacuados sem problema e os trabalhos
de carrilamento da locomotiva 5603
decorreram ao longo do dia 21.
A extensa lista de incidências, com
várias suspensões totais de tráfego,
voltaram a mostrar uma rede ferroviária extremamente permeável às
condições meteorológicas, o que
não pode deixar de ser uma preocupação adicional num país que
ao mesmo tempo diz lutar por uma
mobilidade mais sustentável e que
estará crescentemente exposto a fenómenos deste tipo.

Alfarelos, 21 de Dezembro de 2019 © Fernando Liberato

Ponte ferroviária do Marujal, 30 de Dezembro de 2019 © Fernando Liberato
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Alfarelos, 21 de Dezembro © João Cunha

Alfarelos, 21 de Dezembro © João Cunha

Alfarelos, 21 de Dezembro © João Cunha

Alfarelos, 21 de Dezembro © João Cunha
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Alfarelos, 21 de Dezembro © João Cunha

Operadoras

Comboio Correio

privadas

avançam no transporte de
mercadorias em

A

s operadoras privadas de transporte de
mercadorias terminaram o ano pela primeira vez acima dos 40% de quota de mercado, com o recuo da Renfe Mercancias para 59,41%
de quota de mercado. Dez anos volvidos sobre a liberalização do mercado, o operador histórico está
próximo de consentir a paridade com as suas concorrentes.
Existem mais de dez empresas habilitadas a transportar mercadorias por via ferroviária em Espanha, uma
maioria das quais dedicadas a tráfegos muito particulares e de baixo volume. Por outro lado estão empresas
como a Transfesa (grupo DB), Captrain (ex-Comsa, grupo SNCF) e Continental Rail, a que se soma a portuguesa Medway, com muito maior abrangência de tráfegos,
maior estrutura e muito maior volume de carga.

Espanha

Os maus desempenhos da Renfe Mercancias têm levado à perda de clientes históricos, sendo o último deles
a Arcelor Mittal e os seus lendários tráfegos das Astúrias para o Mediterrâneo, conquistados no final de 2019
pela Captrain. Apesar dos planos de recuperação se
sucederem, a posição competitiva da Renfe Mercancias
continua em acelerada perda, facto que nem dispondo
de um alargado parque de locomotivas eléctricas consegue inverter – boa parte dos concorrentes operam quase
exclusivamente com recurso a locomotivas diesel com
altos custos operacionais, 100% debaixo de catenária.
Depois de no passado os governos de Espanha terem
olhado para a possibilidade de privatizar a Renfe Mercancias, neste momento a tese dominante é a da busca
de um parceiro do sector logístico para assumir uma posição minoritária na sua estrutura accionista.

Comboio Renfe de Burgos a Cordoba, em via 100% electrificada mas com tracção diesel, apesar da disponibilidade de
eléctricas. © João Cunha, 2019
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Electrificação da Linha

do

Algarve entre Faro e Vila
Real de Santo António
Fotografias : Pedro André

F

oi disponibilizado no site da Agência Portuguesa do Ambiente o Projecto de Electrificação da Linha do Algarve no troço Faro – Vila
Real de Santo António. Este documento abrange diversas valências relacionadas com a futura intervenção nos 57,4 quilómetros que estão previstos electrificar entre as duas estações referidas anteriormente.
Numa breve análise e tendo em vista uma apresentação resumida ao leitor vamos apresentar apenas
as intervenções mais relevantes que estão previstas
em termos ferroviários. O documento pode ser acedido em:
http://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=3291

Electrificação
No Algarve apenas 40 quilómetros de via férrea é que
se encontram electrificados actualmente, no troço compreendido entre as estações de Tunes e de Faro, energia
essa que é disponibilizada pela subestação de tracção
eléctrica (SST) existente em Tunes. Para o novo troço
a electrificar os serviços técnicos decidiram-se pela instalação de uma nova subestação eléctrica que irá ser
construída em terrenos adjacentes ao antigo apeadeiro
de Marim, mas também pela ampliação das instalações
existentes em Tunes.
Esta nova SST, denominada de Olhão, irá ter uma po-

As instalações existentes na zona do antigo apeadeiro de Marim irão ser adaptadas a novas funções quando ali for construída a nova
SST de Olhão
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Subestação da EDP de Olhão que irá fornecer a energia
á futura SST de Olhão.

Imagem do Google Maps com a localização da
subestação da EDP no canto superior esquerdo
e o local da futura SST de Olhão no canto inferior
direito.
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tência instalada que se prevê ser entre 12MVA e 15MVA.
Para fornecer de energia a futura SST irá ser necessário
proceder à ligação da mesma até à rede eléctrica nacional, mais precisamente até à Subestação da EDP de
Olhão, instalação que está situada a cerca de 7 quilómetros em linha recta desde o antigo apeadeiro de Marim.
O estudo apresentado assume que a ligação entre estes
dois locais deverá ser feito exclusivamente por via terrestre com recurso a uma linha eléctrica de 60kV que
deverá ser enterrada ao longo das estradas existentes,
sendo a EDP responsável por escolher o melhor traçado
para o efeito.
Em Marim está previsto a utilização do antigo edifício
de passageiros e de uma antiga casa de passagem de
nível, espaços esses que serão alvo de obras para serem reconvertidos para novas funções. Embora grande
parte do espaço seja pertença do domínio público ferroviário (DPF) irá ser necessário proceder à expropriação
de 359 metros quadrados.
Haverá também a necessidade de se construir uma
zona neutra que será colocada ao quilómetro 322,800,
perto da estação de Loulé.
Esta nova zona neutra surge da necessidade de viabilizar a electrificação do troço entre Faro e Vila Real de
Santo António, isto porque vai permitir que seja possível

isolar determinadas secções da linha. Segundo dados
disponibilizados só é possível alimentar a catenária a
partir de duas subestações distintas com a existência
da zona neutra que permita separar electricamente os
dois troços.
Para a futura zona neutra será necessário proceder
à expropriação de 219,9 metros quadrados de terrenos
onde será construída uma Sala Equipamentos Telecomunicações (SET), e onde serão instaladas todos os
elementos necessários a um correcto funcionamento da
mesma.
Os quilómetros a electrificar serão assim divididos da
seguinte maneira :
No sistema 25kV /50Hz, entre a futura SST de Olhão e
a uma zona neutra que será construída perto da estação
de Loulé e sobre a qual iremos falar mais adiante.
No sistema 25kV /50Hz entre a futura SST de Olhão
e a estação de Vila Real de Santo António onde irá terminar a electrificação, mais precisamente ao quilómetro
396,468.
Da futura SST até á ponte de Tavira irá ser instalado
uma feeder (linha de alimentação eléctrica) de reforço
devido à extensão do troço alimentado através desta
SST. O feeder será instalado nos postes de catenária e

Quilómetro 322.8, já com o pórtico da estação de Loulé em fundo. Será aqui construída a zona neutra num terreno a expropriar .
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ligado a esse através de seccionadores. A catenária que
está previsto ser instalada é do tipo LP12, preparada
para velocidades até aos 160 km/h, mas cujo patamar
de velocidade não será atingido já que a linha permite
apenas os 120 km/h de velocidade máxima em alguns
troços. Os postes de catenária serão do tipo utilizado habitualmente no resto do país em perfil metálico HEA ou
HEB, sendo que na ponte de Tavira irão ser colocados
pórticos, como mostra o desenho em anexo.

Junto a cada edifício técnico existente nas estações
vão ser instalados transformadores de alimentação com
uma cabine de zona neutra com potência instalada de
50 KvA. Estes transformadores vão assim ser colocados
na futura zona neutra de Loulé, futura SST de Olhão e
estações de Olhão, Fuzeta, Tavira, Cacela e Vila Real
de Santo António.

Posto com feeder

Ponte ferroviária de Tavira
Posto sem feeder

Simulação dos pórticos a utilizar na ponte de Tavira

Simulação dos pórticos a utilizar na
ponte de Tavira
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Passagens Superiores
Entre as estações de Faro e de Vila Real
de Santo António existem actualmente 13
passagens superiores rodoviárias no entanto
apenas 3 é que apresentam problemas relativamente às obras de electrificação do troço
em questão.
O primeiro caso ocorre na entrada da estação da Olhão no sentido ascendente, ao
quilómetro 349,681 , local onde o gabarit é
insuficiente. A opção apresentada assenta na
substituição integral do tabuleiro rodoviário,
sendo necessário proceder à destruição da
obra de arte existente e à construção de uma
nova estrutura com 15 metros de comprimento. Para além dos constrangimentos que irão
ocorrer em termos de tráfego, já que esta é
uma artéria urbana, será necessário expropriar uma área de 631 metros quadrados

Passagem superior quilómetro 349.681

A segunda passagem superior alvo de intervenção situa-se ao quilómetro 367,736
entre o apeadeiro da Luz e a estação de
Tavira. Neste caso a opção passará apenas pelo rebaixamento de apenas 18 centímetros de via numa estação de 322 metros.
Para atingir os valores pretendidos será
no entanto necessário escavar 60 centímetros de modo a que a futura reposição da
superestrutura de via fique de acordo com
as normas UIC.
Finalmente ao quilómetro 387,014 temos
a situação mais caricata. Situada perto do
antigo apeadeiro da Aroeira, esta passagem superior serve o tráfego rodoviário,
mas serve também para a passagem de
duas condutas de águas para as quais
foram construídos dois tabuleiros que as
suportam. Se para o tabuleiro rodoviário
não existe qualquer problema já que a
altura é suficiente para a electrificação,
os tabuleiros das condutas de águas foram construídos abaixo do que era desejável. Assim será necessário proceder
ao alteamento dos mesmos, 25 centímetros num caso e 15 centímetros no outro,
sendo que serão levantados com recurso
a macacos hidráulicos para depois assentarem nos novos encontros.

Passagem superior quilómetro 367.736

Passagem superior quilómetro 387.014
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Passagem Nível
A única passagem de nível que irá ser
alvo de uma completa requalificação fica
situada ao quilómetro 371,317. Esta passagem serve actualmente o tráfego rodoviário e pedonal e está colocada na saída
da estação de Tavira em direcção a Vila
Real de Santo António. O projecto defende
a supressão da mesma ao tráfego automóvel ficando destinada apenas ao tráfego
pedonal com a instalação de todos os elementos de segurança necessários a uma
segura utilização da mesma.
Assim será necessário proceder à construção de uma passagem rodoviária inferior
que servirá também para os peões existindo duas opções em aberto que vão obrigar
em qualquer um dos casos à construção
de um novo arruamento e à expropriação
de terrenos.

Taludes
Em relação aos taludes são 13 aqueles que estão previstos serem intervencionados, identificados no quadro
em anexo. Como as intervenções a efectuar nos mes-

Passagem de nível ao quilómetro 371.317

mos são bastante similares o leitor pode conhecer alguns dos casos através das fotografias colocadas nas
páginas seguintes. Os textos que acompanham as imagens foram retirados do relatório.

Passagem de nível ao quilómetro 371.317
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Talude 348+900
Limpeza e desmatação do talude com
remoção de toda a vegetação arbórea e
arbustiva.
Constatou-se que, não será necessária
a execução de muros de proteção.
Assim foi previsto o reperfilamento do
talude para geometrias 1/1.5 (v/h) entre
os km 348+820 e 348+950 e a execução
de um sistema de drenagem superficial
constituído por valeta de crista, descida
de talude e vala longitudinal, com o
objetivo de captar e encaminhar as
águas superficiais para o sistema de
drenagem principal. Deverá garantir-se a
transição das geometrias do talude com
a aproximação das habitações ao km
348+950 de modo a não se realizarem
escavações próximo da casa existente.

Talude 352+000
Limpeza e desmatação do talude com
remoção de toda a vegetação arbórea e
arbustiva.
Prevê-se o reperfilamento do talude
para geometrias 1/1.5 (v/h) entre os km
351+980 e 352+035 não se tornando
necessária a execução de muros.
Na execução do reperfilamento será
garantida a transição de geometrias nas
extremidades da escavação, de modo
que não se criem vértices suscetíveis de
instabilização.
Relativamente aos órgãos de drenagem,
prevê-se apenas a execução de uma vala
longitudinal na base do talude.

Talude 363+450
Limpeza e desmatação do talude com
remoção de toda a vegetação arbórea e
arbustiva.
É previsto o reperfilamento do talude
para geometrias 1/1 (v/h) entre os km
363+430 e 363+625 e a execução de
um sistema de drenagem superficial
constituído por valeta de crista e vala
longitudinal com o objetivo de captar e
encaminhar as águas superficiais para
o sistema de drenagem principal
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Talude 364+850
Limpeza e desmatação do talude com
remoção de toda a vegetação arbórea e
arbustiva.
Neste caso optou-se pela execução de
muros de proteção em torno dos postes
da catenária. Os referidos muros terão
uma altura máxima de 1,5 m e poderá ser
necessária a demolição e reposição da
drenagem existente para execução dos
trabalhos.

Talude 367+000
Limpeza e desmatação do talude com
remoção de toda a vegetação arbórea e
arbustiva.
Entre os km 366+975 e 367+100, prevêse o reperfilamento do talude para
geometrias 1/1 (v/h). Com este trabalho
dispensa-se a execução de muros de
proteção em betão armado nos postes.
Como a drenagem longitudinal proposta
será do tipo “Refer” o muro de alvenaria
existente não aporta funcionalidade ao
sistema pelo que será demolido.

Talude 367+700
Limpeza e desmatação do talude com remoção de toda
a vegetação arbórea e arbustiva.
Os taludes serão reperfilados entre os km 367+565 e
367+962 para geometrias próximas das atuais, 1.5/1
(v/h), no entanto será levado a cabo um alargamento
que permitirá a implantação dos postes, da drenagem
longitudinal e também de um passeio de via que se
revelará útil para trabalhos de manutenção. Na execução
do reperfilamento deverá ser garantida a transição de
geometrias nas extremidades da escavação de modo
que não se criem vértices suscetíveis a instabilizar. O
mesmo acontece com a aproximação da obra de arte
entre os km 367+725 e 367+750 onde as geometrias
dos taludes deverão convergir para as originais de
modo a não haver interferência com os encontros da
passagem superior.
Foi considerada a execução de valetas e crista e
descidas de talude associadas a vala longitudinal de
modo a minimizar fenómenos de erosão no talude e
encaminhar a água para fora da escavação.
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Talude 372+400
Limpeza e desmatação do talude com
remoção de toda a vegetação arbórea e
arbustiva.
Prevê-se o reperfilamento do talude
para geometrias 1,5/1 (v/h) na zona do
poste conseguindo-se assim o espaço
necessário para implantação do poste
e ao mesmo tempo estabilizar o talude
nessa zona.

Talude 375+000
Limpeza e desmatação do talude com
remoção de toda a vegetação arbórea e
arbustiva.
Uma vez que os postes ficarão
praticamente encostados ao talude
sugere-se o reperfilamento do talude
para geometrias 3/1 (v/h) apenas na zona
dos postes. Cada reperfilamento deverá
abranger cerca de 10 m de talude para
cada lado do poste e deverá garantir-se
uma adequada transição das geometrias
originais para as atuais de modo a não se
criarem vértices no talude suscetíveis a
instabilizar.

Talude 376+500
Limpeza e desmatação do talude com
remoção de toda a vegetação arbórea e
arbustiva.
Uma vez que os postes ficarão
praticamente encostados ao talude
prevê-se o recalçamento com pedra
argamassada, especialmente na zona dos
postes.
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Talude 385+750
Limpeza e desmatação do talude com
remoção de toda a vegetação arbórea e
arbustiva.
Nesta situação em específico a implantação
dos referidos postes irá obrigar sempre
ao corte do talude existente uma vez
que os taludes se localizam a cerca
de 1,80 m do carril esquerdo. Assim,
prevê-se o reperfilamento do talude para
geometrias 2/1 (v/h) apenas na zona dos
postes. Mesmo com o reperfilamento
será necessária a execução de um
muro de proteção em betão armado. O
reperfilamento deverá ser realizado em
cerca de 5 m para cada lado do poste e
deverá garantir-se uma adequada transição
entre as geometrias originais e as atuais de
modo a não se criarem vértices suscetíveis.

Estações e Apeadeiros
Finalmente temos as estações e apeadeiros. Como nos últimos anos a linha do
Algarve tem sido alvo de diversas obras de
modernização e manutenção as intervenções a ocorrer nestes espaços são praticamente irrelevantes.
Em termos de estruturas existentes apenas a cobertura dos antigos cais de carga
das estações de Faro e Vila Real de Santo António e ainda o alpendre em frente
do edifício de passageiros da estação da
Fuzeta é que apresentam problemas relacionados com o gabarit os quais terão de
ser alvo de obras de requalificação não se
prevendo a demolição de qualquer um dos
elementos.
A intervenção na estação de Faro irá
obrigar a que a linha III  fique interdita ao
tráfego. É o local onde habitualmente parqueam as unidades que fazem as ligações
do serviço regional. Tendo em conta a disponibilidade de linhas na estação de Faro
não se esperam grandes constrangimentos.

Estação de Faro

O caso da estação da Fuzeta é mais problemático já que o alpendre está situado
junto da linha I, o que levará à interdição
da mesma. Tendo em conta que só existem
duas linhas de circulação será impossível
que hajam cruzamentos nessa estação.
Os 4 cruzamentos que existem actualmente e que não se vão poder realizar durante
os trabalhos  irão causar alguns problemas
em termos da operação por parte da CP.
Estação da Fuzeta
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Por último o caso de Vila Real de Santo António, que é também o que menos problemas
irá colocar já que a linha situada junto do cais
de carga não tem qualquer tipo de movimento
habitual, tirando o parqueamento de dresines.
De resto, na questão das estações de Olhão,
Tavira, Fuzeta, Tavira e Vila Real de Santo
António estão apenas previstas melhorias na
sala de exploração/sala de quadros, sala de
sinalização e sala de telecomunicações.
Nos apeadeiros do Bom João, Fuzeta-A, Livramento, Luz, Porta Nova, Conceição, Castro Marim e Monte Gordo serão construídas
Salas de Equipamentos e Telecomunicações
cada uma com uma área útil de 12 metros
quadrados onde serão colocados os sistemas
de videovigilância e de informação ao público.
De todos os apeadeiros apenas no caso da
Porta Nova será necessário proceder à expropriação de um terreno contínuo à plataforma
de passageiros com 186 metros quadrados, já
que em todos os outros as obras vão decorrer
dentro do domínio público ferroviário.
Os prazos apontados para a duração das
intervenções é de 23 meses sem ser preciso
recorrer à interrupção ferroviária. O relatório
refere que será necessário 1 mês para a instalação dos estaleiros necessários de apoios às
obras, 9 meses para as intervenções na superestrutura de via, obras de arte e construção
de novos edifícios, 12 meses para a construção das infraestruturas fixas relacionadas com
a electrificação e finalmente 1 mês destinado
a testes e ensaios.
O valor apresentado para a execução das
intervenções planeadas é de 20.959.447,214
€.

Cais de carga em Vila Real de Santo António

Apeadeiro da Porta Nova. A SET irá ficar colocada no espaço existente na
traseira do abrigo de passageiros

Fonte:
CORREDOR DO ALGARVE
LINHA DO ALGARVE ELETRIFICAÇÃO DA LINHA DO ALGARVE NO TROÇO FARO – VILA
REAL DE SANTO ANTÓNIO
PROJETO DE EXECUÇÃO
Volume 0 – Geral
Tomo 3 – Estudo de Impacte Ambiental
Disponível em: http://siaia.apambiente.pt
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Desenho técnico da SET a construír na futura zona neutra de Loulé que
que será similar a todas as outras a construir ao longo da linha entre Faro
e Vila Real de Santo António

Comboio Correio

Carruagens Sorefame
transferidas para Guifões
N

o passado dia 5 de dezembro da parte da
manhã a CP deslocou para as oficinas de
Guifões mais um conjunto de carruagens,
depois de estas oficinas, após anos de inatividade,
terem recebido nas suas vias 13 veículos Schindler
para recuperação.
Com a locomotiva 1413 a titular a composição e a 1455
à cauda, foram levados para Guifões vários veículos
SOREFAME, mais concretamente
duas carruagens salão de 1ª classe
da série 10-69 500, um furgão da
série 92-69 e cinco carruagens salão de 2ª classe da série 22-40. Na
composição seguiu também a zorra
com uma parte da Xepa que estava na Régua e que, dias antes, veio
para Contumil juntamente com a
locomotiva a vapor E 201. Este material junta-se assim às carruagens
Schindler e deverá ser intervencionado para ser reposto ao serviço.

Os números das carruagens e furgão deslocados para
Guifões são os seguintes:
- 1ª classe salão - 10-69 502 e 10-69 509;
- 2ª classe salão - 22-40 006, 22-40, 010, 22-40 024,
22-40 045, 22-40 064;
- furgão - 92-69 018.

Imagens de algumas das carruagens Sorefame que após anos encostadas em Contumil seguiram para Guifões para serem
alvo de intervenção e renovação para uma futura entrada ao serviço © Pedro Mêda
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Ativista do clima escolhe a ferrovia
em Portugal … e o clima põe à prova
Texto : Pedro Mêda
Fotografias: © Fernando Liberato

a rede ferroviária

O

Chile, país anfitrião da Conferência da
ONU sobre as Mudanças Climáticas
(COP25), foi forçado a abdicar do
evento devido a uma onda de fortes protestos.
A pouco menos de um mês do evento, o local
alternativo para a sua realização foi anunciado, a
cidade de Madrid, em Espanha.
Iniciados os preparativos para o evento no novo
país anfitrião e no meio de todos os receios para o que
se viria a confirmar em termos de resultados práticos
desta conferência (ficaram muito aquém do esperado),
surge a notícia que a jovem ativista climática Greta
Thunberg, desde então eleita pessoa do ano pela
revista TIME, estaria a atravessar o Oceano Atlântico
e que desembarcaria em Lisboa para daqui se dirigir
até Madrid.
As capitais ibéricas distam pouco mais de 500
quilómetros e, do ponto de
vista ambiental (e que colhe a
preferência de Greta), a opção
mais sustentável seria a do
comboio.
Só que, apesar de existir
ferrovia na península ibérica
há mais de 150 anos e de
haver tração elétrica de
ambos os lados da fronteira
há praticamente 100 anos,
continua, em plano século XXI,
a não ser possível atravessar
a fronteira com este modo
de tração. Das três linhas
ferroviárias em serviço que
atravessam a fronteira entre
24

Portugal e Espanha, só do lado português, na linha da
Beira Alta e desde 1997, é que existe catenária até ao
limite territorial; Vilar Formoso. Espera-se que durante
o ano de 2020, a mesma situação passe a ocorrer na
linha do Minho.
Do lado de Espanha, as vias ferroviárias eletrificadas
terminam sensivelmente, a 5,5 quilómetros da fronteira
na linha do Minho (em Guillarei) e a 120 quilómetros
da fronteira na linha da Beira Alta (em Salamanca). Na
fronteira entre Elvas e Badajoz vão sendo adiados os
prazos previstos para a ligação de ambos os lados…
Se do lado da infraestrutura o panorama não
é animador, muito menos poderia ser do lado da
operação. Com efeito, a CP e a RENFE têm na
atualidade dois tipos de oferta para a ligação entre
Lisboa e Madrid. Uma ligação diurna que requer três
mudanças de comboio. Demora perto de 12 horas e

Comboio Talgo na estação de Santa Apolónia
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grande parte do trajeto é realizado com tração diesel,
via linha do Leste e linhas da Estremadura. A noturna,
é realizada num comboio Talgo Trenhotel que circula
pela linha da Beira Alta. Na fronteira a locomotiva
elétrica portuguesa dá lugar à locomotiva diesel
espanhola que encaminha a composição até Medina
del Campo, onde voltará a circular com tração elétrica.
A ligação demora cerca de 10 horas.    

vem a bonança”. Ora, este não foi o caso, depois da
passagem por Portugal de uma ativista climática, o
clima veio colocar à prova muitas das infraestruturas
existentes no nosso país…
O desempenho das mesmas conquistou também
“temporariamente” as manchetes da imprensa. Mas
voltou o sol e tudo estará bem até à próxima prova…

A tomada de consciência deste cenário e das
hipóteses “sustentáveis” de transportar a jovem
ativista Sueca despertaram preocupações nas
autoridades de ambos os lados da fronteira e deram
origem a muitas notícias na imprensa.
Se serve de consolação, Portugal saiu menos
mal no figurino uma vez que, a opção escolhida foi a
ligação ferroviária pela Beira Alta, onde a CP é capaz
de levar um comboio em tração elétrica até à fronteira.
Pena é que esse comboio seja uma composição Talgo
da década de 80, alugada a Espanha e que a mesma
tenha dois geradores diesel para produção da energia
que permite o seu funcionamento.

Pormenor do corredor numa das carruagens da composição
Talgo que liga as duas capitais ibéricas

Até Greta Thunberg estar em Madrid foi possível
perceber, através do jornal Público numa peça de
Carlos Cipriano com Ruben Martins, que de Lisboa
a Xangai, só entre a fronteira portuguesa e algures
numa parte do território espanhol não há vias férreas
eletrificadas.
Após a sua chegada à COP25, os holofotes
voltaram-se para outros temas antes de aterrarem,
dias mais tarde, novamente na ferrovia.
Muitos questionam o papel e mesmo a atitude
de Greta Thunberg, sobretudo após a sua ascensão
mediática pelo discurso proferido nas Nações Unidas.

Vista do compartimento com camas existentes no comboio
Talgo

Para a história da sua passagem por Portugal
e pela COP25, não têm enquadramento estas
questões. Contudo, há outras que fazem
sentido, umas positivas outras nem tanto.
A CP transportou mais um passageiro, agora
tornado ilustre pela revista TIME.
O comboio, apesar de todas “as perturbações”
manteve-se como primeira escolha em matéria
de ecologia.
Ficou mais uma vez patente (embora
temporariamente) o “real empenho” dos países
da península ibérica na ferrovia e nas ligações
transfronteiriças.
Diz o ditado que “depois da tempestade

Comboio Talgo na estação de Madrid - Chamartin
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As

N

obras em curso do

o mês de Dezembro continuaram a decorrer as obras sem que haja por agora qualquer prazo para que sejam finalizadas.

No Minho a catenária está praticamente colocada
em toda a sua extensão até á fronteira espanhola,
sendo que a estação técnica de carvalha caminha a
passos largos para ficar pronta, como se tem visto
nas fotografias presentes nas edições anteriores.

Ferrovia 2020

A renovação da Beira Alta também vai decorrendo
com normalidade, e temos a sorte de nesta edição
podermos publicar fotografias de circulações de
comboios de empreiteiros nessa linha em questão.
De agradecer uma vez mais a todos aqueles que
têm registado a evolução das obras em questão e
nos têm facultado as fotografias para publicação e
divulgação ao público.

Na Beira Baixa os trabalhos também vão apresentando desenvolvimentos significativos e as pontes
estão quase prontas para receber o carril e catenária, isto embora faltem muitos quilómetros para que
a obra esteja finalmente concluída.

Linha da Beira Baixa
António Gonçalves

Ao quilómetro 208.5 os taludes
apresentam-se praticamente
requalificados. As travessas e o
carril já estão colocados ...

... tal como os postes de
catenária. Os trabalhos nesta
zona estão num estado bastante
avançado.
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Este conjunto de seis imagens
representa o estado dos trabalhos da
ligação da linha da Beira Alta até à
concordância da Guarda no mês de
Dezembro. Como é visível já foram
instalados os AMVs e os postes de
catenária. A superestrutura de via está
também ela quase pronta.
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As imagens da direita e
abaixo são da concordância
que já recebeu os elementos
necessários à circulação, tal
como já tem colocados os
postes de catenária.

As imagens situadas no fundo
da página são da estação da
Guarda, local do inicio do novo
desvio de acesso às linhas
laterais.
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No topo da página as duas fotografias referem-se à
zona da passagem de nível dos galegos no quilómetro
209.4

Pormenor da linha da Beira
Baixa junto à passagem de nível
existente ao quilómetro 210.7 já
bastante próximo da estação da
Guarda.

Ponte da Penha da Barroca
já com as placas de betão
colocadas sobre o tabuleiro
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Mais umas imagens dos avanços das obras , em que da Guarda até ao Sabugal estão praticamente concluidas a nivel
de via com travessas e carris instalados , falta apenas o ataque pesado definitivo , regulação de barras e soldadura
aluminotermica dos carris. A nivel de catenária falta a montagem de alguns postes e a montagem das consolas nos
restantes e começar a esticar o fio de cobre . A nivel de sinalização e estando a infraestrutura de passagem de cabos
terminada , falta a ligação de alguns armários de via . Alguns maciços para sinais também já se encontram nos locais
definitivos .

As 4 imagens de cima representam o estado das obras
em final do mês de Dezembro, já com a chegada dos
carris até ao apeadeiro do Sabugal.

Do lado esquerdo uma imagem da ponte de Corte
Cavalo já com as obras de beneficiação concluídas.
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Com o encerramento da passagem de nível ao
quilómetro 207 foi necessário proceder à construção
de uma passagem inferior rodoviária e dos
necessários acessos.

Depois de vários anos ao
"abandono", o apeadeiro
da Benespera já está a
ser alvo das necessárias
obras para voltar a prestar
serviço ferroviário.

31

Comboio Correio

A ponte dos Gogos em plena
fase de reconstrução.

A perspectiva sobre a ponte dos
Gogos irá certamente fazer a
delicía dos fótografos quando
reabrir o serviço comercial.

Também a zona da ponte
Pedrinha está praticamente
renovada já com os postes de
catenária em vista.
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Linha do Minho
Joaquin Vilas

As primeiras imagens mostram
a situação em Dezembro na
estação de Valença e na saída da
mesma em direcção a Espanha

As três últimas fotografias
foram tiradas nas redondezas da
estação de Vila Nova de Cerveira
e mostram que a electrificação
avança a bom ritmo.
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Linha da Beira Baixa
José Sousa

O José Sousa apresentanos também um conjunto de
imagens da Beira Baixa . Do
lado direito temos a ponte da
Penha da Barroca

Ao lado esquerdo a montagem
dos pilares na ponte dos
Gogos, uma das obras de arte
mais relevantes deste troço
ferroviário

Perto da cidade da Covilhã temos a
ponte dos Corges com o tabuleiro
praticamente finalizado.

A nova passagem desnivelada junto ao
apeadeiro do Sabugal
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Linha da Beira Alta

José Sousa

As duas imagens desta página e as duas da página
seguinte mostram-nos o movimento da maquinaria
da Somafel no sentido de Cerdeira para a Guarda
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Mercadorias no Oeste a Sul das Caldas da
Rainha com a Medway...

BREVES

A Medway fez a marcha no dia 23 de Dezembro entre Louriçal e Terminal de Mercadorias da Bobadela.
Essa marcha foi composta pela locomotiva 1903 a traccionar, levando a reboque a locomotiva 4706 e 7
vagões vazios para transporte de areia.
Fotografia de José Sousa, Pedra Furada, 23 de Dezembro de 2019.

... e a Takargo

A Takargo fez a marcha no dia 26 de Dezembro entre o Louriçal e a Pampilhosa. Essa marcha foi composta
pela locomotiva 5038 a traccionar, levando a reboque 14 vagões vazios para o transporte de madeira.
Esta marcha de 422km tinha um tempo estimado de 7h08m.
A distância entre Louriçal e Pampilhosa via Verride é de 62km e normalmente faz-se em uma hora.
Fotografia de Ricardo Quinas, Marinha Grande, 26 de Dezembro de 2019

37

Comboio Correio

Intervenção em Taludes na
Linha do Algarve ...

E

stão quase concluídos os trabalhos que decorrem
na estabilização dos taludes entre os quilómetros
371.000 e 371.900 na linha do Algarve entre a estação de
Tavira e a ponte ferroviária dessa mesma cidade sobre
o rio Gilão.
Estas obras com um prazo de duração de 184 dias
tiveram um custo de 385 692.55 €. Este era um dos
taludes mais acentuados de toda a linha do Algarve e
ficará desde logo apto à futura electrificação.
Fotografia de Pedro André, Dezembro de 2019

... e na Linha do Douro
A

Infraestruturas de Portugal lançou uma
empreitada para a estabilização de
taludes na linha do Douro entre os pk’s 56,5
e 56,9, a nascente da estação da Livração. Os
trabalhos envolvem limpeza e saneamento
de blocos soltos, reperfilamento e aplicação
de redes de proteção com pregagens. A
obra terá a duração de cinco meses, e irá
ocorrer em período noturno por forma a
não comprometer a circulação regular de
comboios.
Fotografia de José Sousa de 2016 dos taludes
a intervir tirada antes da modernização,
cujas obras não resolveram o problema em
questão.
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Diretório de Rede 2021 Disponível
F

oi disponibilizado pela IP no site da empresa
o Diretório de Rede referente a 2021 onde
são apresentando aos candidatos, autoridades
e a todas as entidades interessadas, os termos
e as condições gerais para aquisição de
capacidade e dos serviços inerentes na rede
ferroviária nacional.

Para além de apresentar as características da rede, o Diretório da Rede
enuncia as condições de acesso, descreve os serviços que a IP presta,
divulga os princípios de tarifação e os respetivos tarifários, apresentando,
quanto a este, a metodologia, as regras e, sendo o caso, as escalas
utilizadas para a aplicação das tarifas.
É ainda possível consultar as intervenções planeadas para os próximos
anos na rede ferroviária nacional.
Fotografia de Valério Santos do apeadeiro do Ferrão na Linha do Douro em
Março de 2019.

Governo prevê Executar 250 Milhões de
Euros no Ferrovia 2020
S

egundo previsões do Governo o projecto
Ferrovia 2020 destinado à modernização
de grande parte da rede ferroviária nacional
irá receber 250 milhões de euros de acordo
com o Orçamento de Estado.
Estes milhões de euros serão, segundo
o Governo, utilizados na finalização do
projecto de electrificação da Linha do Minho,
em renovações da Linha do Norte e Beira
Alta. Parte da verba será ainda canalizada
para a conclusão das obras na Linha da
Beira Baixa e para a construção da nova
linha entre Évora e o Caia.
Também os projectos de electrificação
e modernização do Oeste e Algarve vão
ser contemplados com parte do montante
disponibilizado pelo Governo.
Fotografia tirada em Dezembro de 2019 por
António Gonçalves das obras que decorrem
actualmente na Beira Baixa
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IP lança primeiros Concursos para a Linha de
Cascais em 2020

A

infraestruturas de Portugal pretende lançar em 2020 dois
concursos para a modernização da linha de Cascais, no
valor entre 70 a 75 milhões de euros, sendo que 50 milhões
provêm de fundos comunitários. Um dos concursos será
para a nova subestação de tracção a localizar em Sete-Rios,
o outro será para a sinalização eletrónica. As intervenções
também vão incidir sobre a via, catenária e plataformas.
Para 2021 deverá ser lançado o concurso para a supressão
da passagem de nível em São João do Estoril.

A subestação de Sete-Rios ficará localizada no
‘triângulo de Sete Rios’ (linha de Sintra, linha da Cintura,
concordância de Sete-Rios) e servirá também para um
reforço de tensão destas linhas
Fotografia de José Sousa no ano de 2010 do local onde
será construída a subestação, entre os comboios de
mercadorias e o suburbano.

Fusão da EMEF na CP oficializada
F

oi publicado a 26 de Dezembro
de 2019 o decreto-lei do Governo
e promulgado pelo Presidente da
República que determina a fusão da
EMEF por incorporação na CP, válida a
partir de 1 de Janeiro de 2020. Assim, o
dia 31 de Dezembro de 2019 assinalou
o fim da Empresa de Manutenção de
Equipamento Ferroviário, fundada em
1993 e que autonomizou a gestão da
manutenção do material circulante em
Portugal. Todos os encargos da EMEF,
de cariz laboral ou judicial, passaram
também para a CP.
A empresa dedicava-se quase em exclusivo a produção do próprio grupo CP, sendo a maior
excepção o Metro do Porto e tendo contado com uma excepção adicional entre 2016 e 2019,
quando a Medway, resultante da venda da CP Carga, manteve a manutenção de locomotivas e
vagões a cargo da EMEF, o que entretanto revogou.
O governo em funções defende a inutilidade da manutenção de uma empresa separada e
acabou por regressar ao modelo original, que aliás algumas congéneres europeias nunca
abandonaram.
O reordenamento institucional do sector é uma das medidas decretadas pelo governo para
recuperar a capacidade operacional da CP, procurando ganhos de eficiência que possam
beneficiar as actuações no material circulante. Para Janeiro está já prevista a reabertura das
oficinas de Guifões, que serão uma pedra angular em tudo o que se vier a desenrolar de seguida.
Fotografia de José Sousa em 2010
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Takargo desviou Comboios de madeira para
Setúbal
C

om a interrupção total do tráfego
ferroviário no ramal de Alfarelos,
fundamental para escoar o muito
consequente tráfego de mercadorias
motivado pela implantação das fábricas
nas proximidades da estação do Louriçal,
a Takargo foi obrigada a interromper um
dos seus principais tráfegos: a madeira
originária da Galiza, e com destino a Celbi
e Soporcel.

Depois de nos primeiros dias nada se ter passado, a Takargo começou a
operar no fim de semana de 28 de Dezembro alguns comboios de madeira
da Galiza para a Portucel, em Praias Sado, substituindo parcialmente o
tráfego da zona Oeste.
Previamente, a 335.038 e uma composição vazia de madeira, que ficou
retida no Louriçal, desceu toda a linha do Oeste até Lisboa, para assim
reencontrar o caminho da Pampilhosa. A épica viagem de 422 quilómetros
demorou mais de sete horas e relembrou uma vez mais quão pouco
resiliente e quão desadequadas são as poucas alternativas que a nossa
rede ferroviária dispõe para eventos imprevistos como este.
Fotografia de José Sousa, Dezembro de 2019

IP recebeu 5 Propostas
Linha do Oeste

para a modernização da

F

oram 6 os consórcios que apresentaram
propostas para o concurso de modernização
da linha do Oeste no troço de Mira Sintra a
Torres Vedras, numa extensão de 43 km’s:

l Alexandre Barbosa Borges (68,5 milhões de euros
l Teixeira Duarte – Somagel (68,2 milhões de euros)
l Sacyr Somague/Sacyr Neopul (66,8 milhoes de euros)
l Comsa/Fergrupo (63,8 milhões de euros)
l Ramalho Rosa Cobetar/FCC Construcción (61,6 milhões de euros)
l Agrupamento Construções Gabriel Couto (61,5 milhões de euros)
Esta empreitada com um custo previsto de 68,5 milhões de euros, tem
previsto eletrificação 2x25kV, dois desvios activos numa extensão total
de 16km, modernização das estações e apeadeiros, supressão de várias
passagens de nível, entre outros.
Fotografia de José Sousa, Pedra Furada, Dezembro de 2019
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IP avança com Obras nas Plataformas
de Passageiros a Sul do País

Foi aberto pela IP um concurso tendo em vista
intervenções a serem efectuadas nas estações de
Estômbar - Lagoa, Alcantarilha, Mexilhoeira Grande, e
Tavira e nos apeadeiros da Luz Castro Marim, Monte
Gordo na linha do Algarve.
Estas intervenções pretendem adaptar as plataformas
de passageiros à tipologia do material circulante,
como já está acontecer actualmente no apeadeiro da
Conceição.
Fotografia de Pedro André, Dezembro de 2019

CAF Impugnou concurso para Fornecimento de
Comboios à CP
A

A espanhola CAF, sediada no País Basco, impugnou no
final de Dezembro último o concurso para fornecimento
de 22 comboios regionais à CP, alegando irregularidades no
procedimento concursal que terminou de forma infrutífera
para o construtor basco.

Segundo o Expresso noticiou a 30 de Dezembro, o construtor
recorreu ao tribunal administrativo de Lisboa a 27 de Dezembro,
para tentar fazer valer os seus argumentos e rever o resultado
do concurso.
Das 22 automotoras, orçadas em quase 168 milhões de Euros, 12
serão híbridas, o que será uma novidade na rede nacional.
Sem os novos comboios, e com o aluguer dos 592 e 592.2 a
terminar as dificuldades de gestão de frota da CP vão aumentar.
Fotografia de Valério Santos, Dezembro de 2018.
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Ponte do Marujal Encerrou Ramal de
Alfarelos

N

a sequência da inundação do canal
ferroviário, na zona de Alfarelos, a
20 de Dezembro, o encontro poente da
ponte de Marujal, junto ao apeadeiro com
o mesmo nome, obrigou à interrupção
total do tráfego nos últimos dias do ano
e, à data do fecho desta edição, sem data
prevista para reabertura.

O fortíssimo caudal do rio Arunca causou fortes estragos no aterro em que assenta
o ramal à entrada para a ponte, descalçando por completo a via ferroviária, aluindo
quase metade da sua largura. Um poste de catenária ficou totalmente suspenso,
obrigando num primeiro momento ao corte da tensão eléctrica, numa primeira fase
onde o canal ferroviário ainda estava transitável.
Só após cerca de uma semana, quando as águas na zona do Baixo Mondego
permitiram por fim o conveniente acesso e tratamento é que se iniciaram os
procedimentos de limpeza e preparação para restabelecimento do tráfego.
Fotografia de Fernando Liberato, Dezembro de 2019

Obras na Ecopista do Ramal do Montijo
D

epois de ter sido inaugurada a 2ª fase da
ecopista que ocupa o canal ferroviário do
antigo ramal do Montijo no concelho de Palmela,
é a vez do município vizinho iniciar as obras
de reconversão. Com um a rondar os 720 mil
euros as obras já começaram como se pode vêr
pelas fotografias do João Balseiro tiradas em
Dezembro de 2019.
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CRRC Tangshan Fornece material Circulante
para o Metro do Porto
A

empresa chinesa CRRC Tangshan
foi a vencedora do concurso para
fornecimento de material circulando ao
Metro do Porto.
O concurso prevê o fornecimento de
18
novas composições pelo valor de
49,6 milhões de euros, custo esse que
será suportado pelo Fundo Ambiental do
Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

As novas composições terão capacidade para 252 passageiros,sendo que
64 serão lugares sentados e irão estar aptas a circular em qualquer linha da
rede do Metro do Porto.
As novas unidades vão assim juntar-se ao material circulante já existente,
como o apresentado na fotografia do Pedro André de 2018.

CAF venceu Concurso para Material Circulante
da Carris
A

Carris ierá receber 15 novos eléctricos para reforçar
a frota provenientes de Espanha, já que a CAF foi a
vencedora do concurso internacional.

Este concurso tinha sido lançado
no mês de Abril de 2019 com um
valor de 45 milhões de euros, sendo
que a Carris esperava que os novos
eléctricos começassem a chegar no
ano de 2021.
Fotografia de Tiago Duarte
em
2016 de uma das composições que
actualmente circula na cidade de
Lisboa.
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Fertagus assinou novo Contrato com o
Governo...
A

té ao dia 30 de setembro de 2024, é
esta agora a data final da concessão
de exploração do “comboio da ponte”
, depois de assinado o contrato entre o
Estado e a Fertagus.

A explorar a ligação ferroviária desde 1999 a Fertagus vai assim
continuar a explorar a única concessão privada de serviço
ferroviário de passageiros em Portugal. Este acordo permite
ainda ao Governo poupar 7,6 milhões de euros que eram exigidos
pela Fertagus após o aumento da taxa das infraestruturas.
Fotografia de Valério Santos, 2014.

.. e vai Retirar alguns Bancos de todas as
Composições
P

ara fazer face ao aumento do número de
passageiros que utilizam os serviços da Fertagus,
a empresa tinha no passado mês de Agosto retirado
alguns bancos de uma das composições de modo a
aumentar a capacidade.

A ideia parece ter sido bem sucedida e aceite
por grande parte dos passageiros o que
levou a que a Fertagus avance assim para
a retirada de bancos em todas as outras
17 composições que compõe a frota da
empresa.
A operação que ocorreu em Agosto levou
à retirada de 116 bancos o que permitiu
que nesse mesmo espaço pudessem viajar
172 pessoas de pé. No entanto a empresa
espera retirar apenas 80 lugares sentados
nas próximas modificações que se esperam
estar terminadas em final do mês de Janeiro.
Fotografia de Pedro André, Palmela, 2017.
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Vizinha Espanha - Alta Velocidade
Fotografias : José Luis Torrez Blázquez

D

e Espanha chegaram um conjunto de fotografias que demonstram os avanços na construção da rede
ferroviária de Alta Velocidade em dois locais distintos. Ao contrário do que acontece por cá, no outro lado
da fronteira a construção de linhas ferroviárias adequadas ao século XXI e com vista para o futuro é uma

realidade.

Troço Cáceres a Plasência

A norte de Cáceres. Ao fundo inicio da via dupla em
direcção a Plasencia da linha AV. Nas costas do fotógrafo, a
Bifurcação Casa de la Torre (a norte de Cáceres), ligação da
linha AV à linha C rumo à estação de Cáceres.

Casar de Cáceres. Via dupla praticamente toda montada
entre a Bifurcação Casa de la Torre e o túnel de Santa
Marina.

Lado sul do túnel de Santa Marina (comprimento de 3595
metros). Ao fundo o viaduto Valdetravieso, onde a linha AV
passa por cima da linha C.
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Troço Badajoz a Cáceres

Bifurcação La Isla (La Garrovilla). Em baixo a linha
convencional (C), em cima a linha de alta velocidade (AV). A
conexão entre ambas ainda está por concluir.

A sul de Carmonita, prepara-se a instalação da linha de AV à
esquerda da via C.

Estação Aldea del Cano. Em primeiro plano a linha de AV,
mais à esquerda a estação da linha C.

Bifurcação Romanos (a sul de Cáceres). À esquerda a futura
linha de AV, ao centro nova ligação da linha de AV à linha C
para os comboios de mercadorias acederem à estação de
Cáceres, à direita (área terraplanada) antiga ligação da linha
AV à linha C. Em cima, a linha C de Mérida a Cáceres.
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Cercanías Madrid C-9:

O urbano de montanha
Texto e Fotografias : José Sousa

A

linha C-9 faz parte da rede Cercanías de
Madrid, mas é uma linha tão peculiar que de
urbana nada tem. Aliás, esta linha na bitola,
tensão eléctrica, rampas, curvas  e tarifário, é diferente
de toda a rede urbana de Madrid e até mesmo de toda a
rede espanhola. A linha começa na estação de Cercedilla
(linha Madrid a Segovia) e termina em Cotos, em plena
Serra de Guadarrama, com uma paragem intermédia no
Puerto de Navacerrada, numa extensão de 18km.

História
A ideia de construir um caminho-de-ferro entre
Madrid e a Serra de Guadarrama, surgiu no início do
sec. XX, quando foi criado o Club Alpino Español com
sua sede em Puerto de Navacerrada. Com a subida de
procura pelos desportos de inverno nos arredores de
Madrid e más acessibilidades rodoviárias até à Serra
de Guadarrama, apareceu a ideia de levar o caminho
48

de ferro até ao topo da serra. Para isso, a 5 de Junho
de 1917 foi formado o ‘Sindicato de Iniciativas del
Guadarrama’, para construir uma via-férrea até ao
Puerto de Navacerrada, que se encontra a 1.765 metros
de altitude. Inicialmente surgiram várias opções para o
ponto inicial da linha: Madrid, Collado Villalba, Collado
Mediano e Cercedilla. Esta ultima que se encontra a 1.100
metros de altitude, acabou por ser a escolha final, já que
representava um traçado mais curto e paisagisticamente
mais interessante. O projecto de construção foi entregue
aos engenheiros Caminos Ramon Aguinaga Arrechea e
José Aguinaga Keller.

A 2 de Abril de 1919, o ‘Sindicato de Iniciativas del
Guadarrama’ converteu-se em ‘Sociedad Anónima
del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama’ (FEG),
com o intuito de iníciar as obras o mais rapidamente
possível. Elas tiveram inicio em Outubro de 1919,
mas rapidamente se chegou à conclusão que o clima
agreste de inverno não permitia as obras avançarem

Rede ferroviária existente e prevista para 1947

nessa época. Então em média as obras avançaram
pouco mais que 6 meses por ano. No primeiro
semestre de 1923, as obras ficaram concluídas e a
12 de Julho de 1923 eram inaugurados os 11 km’s
de linha, abrindo ao público a 11 de Agosto de 1923.
No entanto uma década depois (mais
precisamente em Setembro de 1935), a circulação
seria suspensa devido ao mau estado da via. Após
a sua reparação a linha continuou encerrada por
causa da guerra civil espanhola. O serviço só viria
a ser restabelecido em 1940. A 30 de Março de
1954, a ‘Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico
del Guadarrama’ foi nacionalizada e a linha passou
para as mãos da RENFE.
Já sob a tutela da RENFE, na segunda metade
da década de 50 teve inicio o estudo de expansão
da linha. Em 1959 começaram as obras para levar
a linha até Cotos (1.819 metros de altitude). Esta
empreitada seria denominada de Secção 1. Para
isso foi necessário construir um túnel à saída de
Puerto de Navacerrada, com o comprimento de 671
metros. O troço de 7,4 km’s foi inaugurado a 30 de
Outubro de 1964. O troço Cotos - Gargantilla de
Lozoya (estação da linha Madrid a Burgos que se
encontra a 1.070 metros de altitude) seria a Secção
2 e chegou a ser iniciada com a abertura de um
túnel à saída de Cotos,
mas a obra nunca seria
concluída e apenas este
lado do túnel foi aberto,
sendo hoje depósito
de material circulante.
Também chegou a ser
equacionado um ramal
de Cotos até Segovia,
mas essa ideia também
foi abandonada.

Sinal da dureza da linha. Rampa com 5,89 % nos próximos 620 metros

Entre o final de 1973 e
o início de 1975, a linha
esteve encerrada para
uma profunda renovação
de infraestrutura. Em
1997, este caminho-deferro passa a fazer parte
da rede Cercanias de
Madrid, ficando com a
designação ‘Línea C-9’.
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Túnel de Cotos não concluido. Hoje depósito de material

Infraestrutura
O factor distância mais curta, pesou na opção da linha
sair de Cercedilla, mas para vencer o desnível superior
a 600 metros em 11 km, a linha tem de descrever várias
curvas por vezes com raios de 60 metros e com rampas
que chegam aos 6% na secção Cercedilla a Puerto
de Navacerrada. Desta até Cotos, (que foi construída
posteriormente) as rampas são mais suaves (inferiores
a 3%) e curvas de raios mais largos. Para vencer tais
pendentes, foi escolhida logo de início a tracção eléctrica.
Aquando da sua construção nos anos 20, optouse pela tensão de 1200V cc, com uma subestação de
tracção na estação de Siete Picos, onde existia um
motor a diesel com 600cv que alimentava um alternador
para produzir a tensão necessária. Na linha os postes
de catenária eram em pinho e na via carril 25kg/m em
bitola métrica.
Com a grande renovação de 1973-75, a tensão foi
alterada para 1500V cc (única em toda a rede espanhola),
renovação das subestações de Cercedilla, Siete Picos e
Cotos, novos postes de catenária, nova plataforma de
50

Restos da presença do CTC

via com carril 45kg/m e instalação de sinalização CTC.
Os 18 km’s entre Cercedilla e Cotos, contavam com
as seguintes paragens:
- Pk 00,0 – Cercedilla [estação]
- Pk 00,9 – Cercedilla Pueblo [apeadeiro] (desactivada)
- Pk 01,9 – Las Heras y Los Castaños [apeadeiro]
(desactivada)
- Pk 03,5 – Camorritos [estação] (desactivada)
- Pk 05,5 – Siete Picos [estação] (desactivada)
- Pk 07,6 – Collado Albo [estação] (desactivada)
- Pk 11,0 – Puerto de Navacerrada [estação]
- Pk 12,0 – Los Castillas [apeadeiro] (desactivada)
- Pk 14,7 – Vaquerizas [estação] (desactivada)
- Pk 18,1 – Cotos [estação]
- Pk 18,4 – [túnel]
Actualmente para além das duas estações terminais,
só resta como ponto intermédio a estação de Puerto de
Navacerrada. As restantes paragens foram desactivadas
em 2001, tal como o CTC. As estações de Camorritos,
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Siete Picos, Collado Alba e Vaquerizas
passaram a apeadeiros desactivados.
Na altura em que as paragens estavam
activas, eram consideradas paragens
facultativas. O comboio só parava se
houvesse alguém para entrar ou sair.
A estação de Cercedilla, para além
de 3 vias em bitola ibérica, existem 5
vias em bitola métrica: 2 com acesso às
plataformas e 3 de acesso às oficinas.
A estação de Puerto de Navacerrada
tem 3 vias, sendo duas delas servidas
por plataformas e um edifício de
passageiros.

Cercedilla via larga

A estação de Cotos tem 3 vias, todas
elas servidas por plataformas e um
edifício de passageiros com restauração
no interior. Esta estação ainda conta
com um depósito de material circulante
dentro do túnel inacabado.

Cercedilla via estreita

Cercedilla Pueblo

Las Heras y Los Castaños

Camorritos
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Siete Picos

Collado Albo

Puerto de Navacerrada

Puerto de Navacerrada

Túnel de Puerto de Navacerrada

Los Castillas

Vaquerizas

Cotos

Cotos

Material Circulante
Até ao momento passaram pela linha 3 gerações
motoras, sendo que uma delas foi efémera. Em 1923
chegaram as primeiras unidades: 2 automotoras (WM1 e WM-2) e 2 reboques (WR-1 e WR-2) adquiridas ao
consórcio suiço ‘Brown Boveri e Secheron’. As unidades
motoras tinham capacidade para 114 pessoas, pesando
40T, uma potência de 300kw e atingindo uma velocidade
máxima de 40km/h. Os reboques eram mais curtos que
as automotoras e pesavam 14T. Estas unidades vinham
equipadas com 4 sistemas diferentes de frenagem:
dois a freio de ar comprimido (um actuava os calços no
rodados, outro actuava os calços nos carris), frenagem
reóstatica e frenagem manual.
Com o aumento da afluência de passageiros, em
1934 a FEG encomendou à Compañía Auxiliar de
Ferrocarriles (CAF), mais uma unidade motora e dois
reboques. Um reboque foi entregue em 1936, mas o
restante material só chegou depois do fim da guerra civil
espanhola. Posteriormente este material passou a ter a
numeração M-101 a M-103 para as motoras e R-101 a
R-104 para os reboques. Com a integração na RENFE
em 1954, voltariam a mudar para WM-101 a WM-103
e WR-101 a WR-104 para as motoras e reboques

respectivamente.
Nos anos 60, para substituir as velhas unidades
suíças, o estado espanhol comprou à ‘Sociedad Española
de Construcción Naval’ 10 motoras e 2 reboques para o
FEG. No entanto só 2 reboques (WR-111 e WR-112) e
2 motoras (WM-111 e WM-112) foram entregues. Elas
entraram ao serviço em 1964, mas passados 3 anos foram
enviadas para outras linhas espanholas devido ao mau
desempenho nesta linha. Eram tão fracas a traccionar e
a frenar, que no pouco tempo que estiveram nesta linha,
só trabalhavam no troço Puerto de Navacerrada a Cotos,
o menos exigente da linha.
Em 1971 a RENFE volta a renomear as automotoras
suíças, passando a designarem-se de 431-501, 431502 e 431-503. Os reboques mantiveram a mesma
numeração. Com o encerramento da linha de 1973-75,
a RENFE aproveitou e trocou as carroçarias de madeira
por aço inoxidável.
Em 1974 a RENFE comprou ao consórcio ‘MTM,
Brown Boveri e Schindler’, 3 automotoras e 3 reboques,
estes com cabine num dos lados. As primeiras chegaram
em 1976 (442-001 a 442-003) e os reboques no ano
seguinte. Entre 1982 e 1983 chegou outro conjunto de 3
motoras (442-004 a 442-006) e 3 reboques semelhantes
aos anteriores. Estas motoras têm uma potência de
53

Cais de Embarque
524kw e capaz de atingirem uma velocidade
máxima de 60km/h. Um conjunto motora e reboque
podem transportar até 220 pessoas. Elas têm a
possibilidade de circular em multipla (M+R+M+R)
Com as 6 formações M+R da série 442, a série
431 foi sendo encostada progressivamente. Uma
delas está exposta na estação de Cercedilla.
Para além das unidades de transporte de
passageiros, a linha também conta com material
circulante de apoio à via. Uma locomotiva de fabrico
suíço (nº 300-111) utilizada para limpar a neve da
Série 431. Antiga automotora Suiça. A primeira série a circular na linha
via; uma dresine (nº 000-803) para intervenções na
catenária; uma dresine (nº  010-113) possuidora de
uma grua num dos extremos. Também existem alguns
vagões de mercadorias que já não são usados e estão
encostados no túnel de Cotos.

Locomotiva limpa-neves e dresine de manutenção de catenária

Interior da série 442

Série 442. Terceira e actual geração a passar pela linha. Reboque em primeiro plano.
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A Viagem
O início da viagem começa na
estação de Cercedilla, um pequeno
povoado com cerca de 7 mil habitantes
e que se situa a 1.100 metros de
altitude. Nesta estação passa uma
linha de via única, em bitola ibéria
e electrificada com 3kVcc onde
fazem serviço os Média Distância
da RENFE (Madrid-Segovia) e os
urbanos C-8 (Guadalajara-MadridCercedilla), sendo terminal deste
serviço. Também é terminal da linha
urbana C-9 (Cercedilla-Cotos), linha
de via única em bitola métrica e
electrificada com 1,5kVcc. Comparando esta estação
com o que existe em Portugal, é uma espécie de Aveiro
mas a uma escala mais pequena.
A linha C-9 como já vimos é de via métrica, pelo que
quando se vem de Madrid é necessário fazer o transbordo
em Cercedilla. Quando chegamos à plataforma de
embarque da via estreita, junto encontramos exposta
a primeira unidade da primeira série (431) que circulou
nesta linha. Actualmente está a cargo da série 442 fazer
o serviço de passageiros. Esta série tem uma vantagem
que muitos turistas gostam: janelas de abrir. Mas outro
ponto se nota quando se entra nestas unidades: o forte
aquecimento que elas têm. Mesmo sendo Inverno com
temperaturas a roçar os zero graus na rua, sente-se um
enorme calor lá dentro.
O embarque para o comboio não é feito da maneira

Siete Picos

Cercedilla

tradicional. O acesso à plataforma por norma encontrase encerrado e só quando se aproxima a hora de saída
é que ele é aberto, sendo o acesso controlado para
não haver sobrelotação das unidades. Nos fins-desemana de Inverno, a procura é muita e graças à venda
antecipada dos bilhetes é normal esgotar, logo só pode
aceder ao comboio quem for portador de bilhete para
aquele determinado comboio.
Ao sairmos de Cercedilla, começamos logo a sentir
as rampas e as curvas apertadas ainda dentro desta
povoação. Os primeiros 3,5 km’s, desde Cercedilla
até à antiga estação de Camorritos, são feitos sempre
paralelos à estrada, fazendo lembrar o eléctrico de
Sintra. Entre estes dois pontos existiam dois apeadeiros
(Cercedilla Pueblo e Las Heras y Los Castaños) ainda
na malha urbana de Cercedilla, onde é possível ver as
plataformas e as placas com o nome da paragem. A partir
deste ponto começamos a entrar
numa floresta densa de pinheiros
bravos.
Já em plena floresta ficavam as
duas seguintes antigas estações de
Siete Picos e Collado Albo. Estas duas
paragens serviam essencialmente a
caminhantes que faziam o percurso
pedestre pela Serra de Guadarrama,
já que nos arredores não existe
qualquer povoado. Em Siete Picos
ainda existe o edificio de passageiros
(EP), apesar de estar emparedado.
Também conta com uma das três
subestações de tracção da linha. As
outras duas ficam nos terminais de
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povoado não chega a uma centena,
pelo que o serviço ferroviário é quase
só procurado por visitantes. Esta
estação possui EP, que se encontra
em excelentes condições. Foi
terminal desta linha até 1964.

Serra de Guadarrama

Cercedilla e Cotos. Em Collado Albo apenas restam as
plataformas das duas linhas.
Passando esta antiga estação, quem tiver
oportunidade de viajar num Inverno rigoroso, pode ser
possível encontrar alguns flocos de neve.
E chegamos a Puerto de Navacerrada, estação que
se encontra a 1.765 metros de altitude e única paragem
intermédia desta linha. Este porto é muito procurado no
Inverno pela sua estância de esqui, possuindo várias
pistas para a prática deste desporto. A população deste

Logo à saída desta estação,
encontramos a única obra de arte
desta linha, o túnel de Puerto de
Navacerrada com 671 metros de
comprimento. A partir daqui a linha
sobe muito mais suavemente. Pouco
depois da saída do túnel existia o
apeadeiro Los Castillas, onde ainda
se mantém o abrigo e plataforma,
mas já sem qualquer utilidade. 2,7
km mais à frente surge outra estação
desactivada: Vaquerizas. Ainda existem as duas
plataformas, o abrigo de passageiros e uma pequena
casota de apoio à gestão da circulação.
No troço entre Puerto de Navacerrada e Cotos, por
ser o mais elevado da linha e também o mais abrigado, é
aquele onde a neve resiste com mais intensidade. Neste
ponto quem viaja dentro do comboio com a janela aberta,
tem a sensação mista do calor interno e do frio externo,
podendo não ser do agrado de muitos passageiros.

Puerto de Navacerrada
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Passados 18 km’s
chegamos ao fim da
linha. Cotos situa-se a
1.819 metros de altitude.
Aqui é o terminal da linha,
mas isso não estava
previsto. Pouco depois
da estação, encontrase o túnel que deveria
levar o comboio até
Gargantilla de Lozoya,
mas como tal não veio
a acontecer, este túnel
serve como depósito de
material circulante. Neste
ponto, pouca coisa se
encontra. Para além da
estação que tem serviço de restauração dentro do EP,
nos arredores pode-se encontrar Club Alpino Español e
um restaurante, não existindo qualquer habitação. No
entanto apesar da oferta não ser muita, em alturas de
nevões a procura é elevada pelos madrilenos, servindo
de meio de escape à rotina urbana.

Entre Puerto de Navacerrada e Cotos

Conselhos para a viagem
A Serra de Guadarrama sempre foi muito procurada,
especialmente em Invernos rigorosos e ao fim de
semana e feriados. Por isso arranjar um bilhete para
este comboio nestes dias é algo muito complicado, ainda
por cima existindo a possibilidade de compra antecipada
dos bilhetes. Por isso escolher
dias de semana para visitar a
linha, será a melhor opção.
Sendo considerada uma linha
turística, o tarifário único é de
zona verde, tendo actualmente
(2019) um custo de 17,40€ (ida
e volta) a partir de qualquer
estação da rede Cercanias até à
estação de Cotos ou Puerto de
Navacerrada.
Em 2019, os horários eram:
Saídas de Cercedilla: 09h35,
10h35, 11h35, 12h35, 13h35,
15h35 e 17h35

Entre Puerto de Navacerrada e Cotos

Saídas de Cotos: 10h43,
11h43, 12h43, 13h43, 14h43,
16h43, 18h43
(só ao fim de semana e
feriados)

Fontes:
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_C-9_(Cercan%C3%ADas_Madrid)

A viagem tem uma duração
de cerca de 40 minutos.

https://www.spanishrailway.com/ferrocarril-electrico-de-cercedilla-al-puerto-de-guadarrama/
Revista de Obras Publicas (Fevereiro de 1948)
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Spotting

A ligação entre unidades
das composições que
circulam na linha C-9
José Sousa
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Vulnerabilidades e investimento em
infraestruturas
Texto: João Cunha

U

m Natal estragado pela chuva – no fim de
semana de maior potencial de receita, a
operação ferroviária foi traída por múltiplas
incidências na infraestrutura, de Norte a Sul, que
provocaram, outra vez, o caos. Não é uma novidade
– em quase todos os Invernos rigorosos temos as
pedras que caem na linha, as árvores que abatem
catenárias e, já uma tradição, a zona de Alfarelos
totalmente alagada.
Os fenómenos extremos da meteorologia, que
prometem repetir-se com uma cadência cada vez
maior, vêm provocando problemas um pouco por
todo o lado – ainda recentemente vimos várias linhas
catalãs transformadas em rios e, ainda mais grave,
uma porção inteira da fundamental linha Sete –
Narbonne, no Sul de França, literalmente varrida e

que obrigou a dois meses de interdição de circulações.
No entanto, há uma diferença óbvia destes casos
para o caso dos Invernos nacionais – em primeiro
lugar, fenómenos muito mais extremos, com uma
precipitação ainda mais intensa e, em segundo
lugar, a capacidade do sistema ferroviário agir,
conjuntamente, para mitigar os problemas colocados
pelas interdições.
O exemplo citado de França atingiu uma das linhas
mais importantes do país e uma linha que, à escala
regional, não tem de facto nenhuma alternativa viável.
Mas a nível nacional, e observando os grandes fluxos
de passageiros e de mercadorias a essa escala, o
sistema teve alternativas para oferecer. Além disso,
é um dado adquirido que estas redes geralmente
sobrevivem a grandes intempéries e até mesmo a

Alfarelos debaixo de água © Fernando Liberato
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fortes nevões, com interdições de algumas horas no
pior dos casos e, quase sempre, sem por em causa o
sistema nacional.
Em Portugal, por outro lado, a vulnerabilidade da
rede é imensa. Em qualquer altura chuvosa são de
prever desarmes de catenária um pouco por toda a
rede, consequência de vegetação alta muito próxima
da via. Algo que não é uma singularidade portuguesa,
mas que atinge cá um potencial de impacto muito
superior – desde logo porque, com a grande maioria
da operação portuguesa electrificada, as alternativas
para mitigar os impactos destes acontecimentos são
muito menores, ao não sobreviver já uma frota diesel
capaz de responder em tempo e em performance ao
que seria desejável.
Este cenário é mais sério quando se sucedem
quedas de árvores para cima das catenárias, o
que obriga a intervenções mais demoradas e mais
intrusivas, com maior impacto para as circulações.
Apesar de existirem directivas sobre a limpeza das
redondezas das vias férreas, estas continuam por
implementar e por responsabilidade de várias e muito
distintas entidades. Não posso, no entanto, deixar de
mencionar que ao primeiro Inverno pós-modernização
da linha Caíde – Marco e Nine – Viana do Castelo se
sucederam as incidências – detritos florestais sobre
a catenária a provocarem desarmes e consequente
inutilidade da electrificação ou, como no caso da
linha do Douro, a fraca sustentabilidade estrutural

de terrenos e traçado, obrigando a suspensão de
tráfego ou a circulação em marcha à vista, algo difícil
de compreender para uma via recém renovada e que
agora é, por mérito próprio, uma integrante de pleno
direito na rede suburbana do Grande Porto.
Na linha do Norte o cenário é muitíssimo mais
grave. Qualquer “constipação” atira a rede nacional
para um apagão quase total – o longo curso fica
comprometido, o tráfego de mercadorias totalmente
parado. Estamos a falar de um corredor que, por si
só, tem um valor económico brutal para o país e é um
corredor ferroviário onde, além do mais, estão grande
parte das esperanças do país na contribuição para o
combate às alterações climáticas, já que sobre esta
linha repousam todas as capacidades ferroviárias
portuguesas capazes de retirar camiões das estradas
ou passageiros da ponte aérea.
A fragilidade estrutural da linha do Norte é
indisfarçável, e para ela muito contribui o esquecimento
dos planos de reforço da sua resiliência, interrompidos
na década anterior. Alfarelos, que já se tornou quase
anedota ao inundar sempre que há cheias no Centro
do país, já viu o seu edifício de passageiros ser
demolido após ficar gravemente danificado numa
inundação anterior e a exposição ao rio Mondego
provocou mesmo que a intervenção nesta estação
fosse autonomizada dos restantes estaleiros da linha
do Norte, culminando num projecto inteiramente novo
que, em 2009, previa a subida da cota da linha na
zona da estação e daí para
Formoselha.
Semelhante
intervenção foi feita, por
exemplo, entre Cartaxo e
Setil, mas por qualquer razão
não se considerou prioritária
a intervenção numa das
zonas mais saturadas da
linha do Norte. O potencial de
danos económicos, sociais e
ambientais de cada vez que
acontece algo neste troço é
brutal, mas infelizmente talvez
insuficiente para fazer reflectir
quem tem o dever de o fazer.

Os estragos do mau tempo na ponte do Marujal © Fernando Liberato
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Isto
traz-me
ponto seguinte, que é
incapacidade que existe
nosso país de integrar
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utilizar para escoar
algum tráfego, nem
sequer por parte
dos
operadores
privados
de
transporte
de
mercadorias. Quão
má tem de ser uma
linha para nem
assim aproveitar?
O país vive
momentos
de
grande foco na
ferrovia,
mas
parece-me
que
teimamos todos,
Alfarelos é já uma má tradição aquando chove em demasia © Fernando Liberato
colectivamente,
em
desprezar
análise de investimentos em novas infraestruturas a
o montante de
análise de risco das infraestruturas existentes. Por investimentos necessários. O caso dos novos
exemplo, é difícil exigir ou melhorar a resiliência da investimentos e da forma como se continua a não
linha da Beira Alta, cujo traçado centenário a obriga a calcular os riscos corridos em caso de não execução
passar por florestas húmidas, por trincheiras rochosas parece-me paradigmático. Não aceitamos com
permeáveis, entre vários outros atributos que colocam facilidade a realidade de precisarmos de uma segunda
naturalmente riscos concretos e que decorrem da sua linha do Norte, mas aceitamos com facilidade que a
concepção no século XIX. No entanto, parece ser linha do Norte feche 2 ou 3 dias por ano, sem existirem
difícil justificar a linha Aveiro – Mangualde, uma vez alternativas, rompendo a vida de tantos, impondo
que correrá paralela à actual linha. Mas qual o custo grandes prejuízos à economia e adiando ainda mais
potencial para o país de um dia de interdição da linha a afirmação do meio ferroviário, que é incompatível
da Beira Alta, o nosso principal corredor internacional? com uma fiabilidade e resiliência manifestamente
E esta pergunta deve ser feita não apenas para precárias.
o (magro) tráfego existente mas, sobretudo, para
Como sempre, gostaria que mais um episódio
o patamar de tráfego que desejamos vir a ter, na negativo, ainda por cima numa altura tão penalizante
óptica da descarbonização da nossa economia. Se a como a do Natal, pudesse ser aproveitada de forma
fragilidade da plataforma ferroviária e das trincheiras pedagógica por todos. Pela população para entender
rochosas existe com este patamar de tráfego, como que faltam aos comboios vários milhares de milhões
seria se, por hipótese, já conseguíssemos viabilizar de Euros para resolver um sem fim de problemas de
por ali níveis de tráfego muito superiores?
infraestrutura. E aos responsáveis do sector para, sem
Não sou um especialista de análise de risco, e muito
menos das alterações climáticas. Mas não posso deixar
de fazer questões. Qual o risco, até de defesa nacional,
que corre um país cujo principal corredor ferroviário
não tem qualquer tipo de redundância funcional? Não
me consigo lembrar de outro país europeu onde tal
suceda em toda a extensão e a um nível tão profundo
como o nosso. A desadequação da linha do Oeste
fica aliás bem patente quando, em interrupções por
vezes prolongadas, não existe sequer a tentativa de a

medos, apresentarem a factura para desencravar de
uma vez por todos este meio de transporte. Parece
evidente pelas últimas renovações que a devida
análise de risco será, no mínimo, insuficiente. Só
assim se compreende que se continue a optar por
intervenções minimalistas e que não garantem os
níveis de resiliência admissíveis em 2020.
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Apresentação do livro

«A ferrovia em Portugal:
Passado, presente e futuro»
“Apresentação do livro «A ferrovia em Portugal: Passado, presente e futuro»
Sabia que Portugal é o país europeu onde o peso do comboio no movimento de mercadorias mais
aumentou na última década? E que a tendência é de crescimento no transporte de passageiros? Este
ensaio explica a evolução histórica do caminho de ferro português e defende a ferrovia como alavanca
do desenvolvimento económico.
No século XIX, o comboio significava progresso. No século seguinte, entrou em declínio. E hoje? Sabia
que Portugal é o país europeu onde o peso do comboio no movimento de mercadorias mais aumentou na
última década e o principal operador do sector é rentável? E que a tendência recente é de crescimento no
transporte de passageiros, sobretudo no longo curso entre as principais cidades e no serviço suburbano?
Este ensaio analisa e explica a evolução de mais de século e meio de existência do caminho de ferro
português. Defende a ferrovia como alavanca do desenvolvimento económico, fundamental para sectores
estratégicos como os portos ou uma melhor organização do território, e o comboio como o único modo
de transporte já largamente electrificado, reduzindo a dependência dos combustíveis fósseis importados
e as emissões poluentes. Por fim, expõe prioridades e directrizes para maximizar o potencial da ferrovia
no século XXI. Porque o comboio português pode e deve ir cada vez mais longe.
A apresentação do livro está marcada para 22 de Janeiro entre as 18h30 e as 20h, na Sala do Rei da
Estação do Rossio, em Lisboa. Serão oradores o autor, Francisco Furtado, e o professor catedrático
de transportes do Instituto Superior Técnico José Miguel Viegas. Com moderação de Nicolau Santos,
presidente do conselho de administração da agência Lusa.”
https://www.ffms.pt/conferencias/detalhe/4174/apresentacao-do-livro-a-ferrovia-em-portugal-passado-presente-e-futuro
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Loja & Publicações
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

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 primeiro volume de uma colecção sobre as
carruagens dos caminhos de ferro portugueses,
da autoria de Fernando Cunha Pedreira.
Esta obra inclui 61 desenhos, 70 fotografias
e 15 quadros, preenchendo ricamente um livro
de excepcional importância histórica.
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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

Trainspotter Impressa

Estação Terminal

A revista abordou o Comboio Presidencial, a magnífica composição que serviu a
Presidentes da República e acabou depois partida e dividida pelo país, antes de ser
recuperada – alguns veículos quase a partir do zero.
Pertença do acervo do Museu Nacional Ferroviário e recuperado através de um
projeto que reuniu Museu Nacional Ferroviário e EMEF com fundos europeus da
região Centro, o Comboio Presidencial é hoje em dia a memória viva dos mais
selectos e especiais veículos ferroviários portugueses, sendo uma das pérolas da
colecção em exposição no interior do Museu, no Entroncamento.

o
d
a
Depois de servir chefes de Estado e ministros,t
o comboio encontrou no seu restauro
também uma grande oportunidade de seo
abrir a novos mercados. De iniciativas
g
próprias do Museu até a projetos turísticos
como
o de refeições de luxo a bordo deste
e sDouro, o Comboio Presidencial mostra atributos
comboio enquanto se ladeia o Rio

para não ser apenas uma peça estática mas para ser uma memória viva de uma
página ilustre da história dos caminhos de ferro nacionais.
A edição, com 60 páginas a cores, contou com a colaboração de mais de dez autores

A segunda edição consagramos a revista às míticas locomotivas 1960 da CP, ainda
em serviço por conta da Medrail no tráfego de mercadorias. As mais potentes
locomotivas diesel do país até à nova geração de locomotivas adquiridas por Takargo
e Comsa (as Euro 4000 da Vossloh) rubricaram prestações de relevo sobretudo na
zona Norte do país, contribuindo em primeiro lugar para uma atualização dramática
das operações na linha da Beira Alta pré-eletrificação.
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Vamos percorrer quase 40 anos de história de intensa atividade na geografia
ferroviária portuguesa, num volume pleno de belas fotografias e documentos da maior
relevância. Desde a definição da especificação técnica à sua aquisição, passando
pela “belle époque” na Beira Alta ou quase 20 anos dedicadas em exclusivo a alguns
dos mais impressionantes comboios de mercadorias do país.
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Para o primeiro número de 2017 escolhemos celebrar o legado das locomotivas
2500 e 2550 – as grandes construtoras do novo mundo das eletrificações 50Hz em
Portugal, sendo que a mais veterana das séries cumprirá em 2017 os 60 anos sobre
a sua introdução em serviço comercial. Em 1957 ainda não se imaginava que apenas
alguns anos depois, a partir de 1963, a Sorefame viria a realizar aquela que foi
provavelmente a mais singular das locomotivas portuguesas. Tecnicamente próximas
das suas irmãs mais velhas, as 2550 foram as primeiras do mundo com caixa em inox
canelado e foram um baluarte da indústria nacional.
Ao longo das páginas da revista vamos sistematizar o início da eletrificação
monofásica em Portugal e a sucessiva introdução em serviço das 35 locomotivas que
totalizaram as duas séries, que passaram por várias evoluções ao longo das cinco
décadas que se passearam pelos carris da rede ferroviária nacional. Não deixaremos
de olhar em detalhe para a sua longa carreira onde entraram as mais diversas e
excêntricas missões e, claro, aprofundando os aspectos técnicos destas pioneiras da
tração elétrica de frequência industrial.
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Início
A linha do Alentejo foi a primeira via ferroviária a Sul do Tejo e, durante muitos anos,
foi na realidade a linha do Sul – até à construção da então linha do Sado, encurtando
a viagem entre o Barreiro e a Funcheira. Esta via estruturante jogou importantes
cartadas no desenvolvimento das operações ferroviárias em Portugal e permitiu
irrigar o território sempre deprimido do Alentejo, onde ancoraram linhas e ramais que
durante décadas serviram praticamente todas as grandes vilas alentejanas.
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Pareceu-nos, desde o início, que a primeira edição consagrada a uma linha teria
de ser o Alentejo. O especial carisma desta linha está bem patente nas bucólicas
paisagens de amarelas planícies que atravessa e dos locais perfeitamente
surpreendentes onde se implantaram várias das suas estações – tantas e tantas
vezes muito longe dos centros populacionais. Longe do prestígio dos rápidos da linha
do Norte ou dos comboios internacionais da Beira Alta, a linha do Alentejo albergou
ainda assim circulações que ficam para sempre na história dos nossos caminhos de
ferro – desde logo a sua maior imagem de marca faz a nossa capa: como é possível
falar das fantásticas Nohab senão como símbolos deste tão belo Alentejo?
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Os comboios pendulares da série 4000 e ao serviço Alfa Pendular, serviço que em
1999 sucedeu aos míticos comboios ALFA entre Lisboa e Porto e que contribuíram e
contribuem para mudar por completo a face dos comboios de longo curso em Portugal.
A edição teve também o propósito de assinalar o importante momento para o serviço
e para a frota que lhe está dedicada e que passou por uma profunda renovação de
meio de vida, atualizando os seus interiores e aspecto exterior para mais 15 anos de
nobres prestações a 220 km/h.  
Desta forma, o novo número trará muitas imagens e documentos sobre os primeiros
18 anos destes comboios abarcando a sua aquisição, colocação ao serviço e
exploração comercial. Com a colaboração da CP serão publicados dados fascinantes
sobre a sua operação, uma completa reportagem sobre a renovação de um destes
comboios e ainda uma viagem ao interior da UMAV, a oficina especial da EMEF para
a manutenção destes comboios com processos e tecnologia de ponta.

Este novo número marcou uma parceria entre Portugal Ferroviário e Revista TREN,
sendo este número monográfico publicado nas duas principais línguas ibéricas, por
marcas diferentes, resultado de um esforço conjunto para elaboração dos conteúdos
apresentados.
O número VI da coleção detalha a introdução das locomotivas 5600 da CP bem como
toda a sua carreira até 2017, com dezenas de fotografias de alta qualidade evocando
este aniversário especial.
Este número monográfico não pretende, contrariamente por exemplo ao número
das 2550 ou à preservação do estado de origem dos comboios pendulares, marcar
o ponto final das locomotivas mas antes fazer um balanço agora que já vão bem
adiantadas nas respetivas histórias.
É interessante perceber, com a agregação ibérica neste número, as inúmeras
diferenças operacionais existentes de um lado e de outro da fronteira, para o que
contribuem diferentes bitolas, diferentes eletrificações e, sobretudo, serviços muito
distintos. Ficará bem patente que o epíteto de locomotiva universal é mais meritório
nas locomotivas portuguesas e menos concreto no país vizinho.

66

Editorial
Com preciosos contributos de arquivo histórico e algumas das mais belas fotografias
contemporâneas, este número foca-se na história da linha que ligou em tempos
Ermesinde com Barca d’Alva e que no presente atinge o Pocinho, numa fase em
que tanto se fala sobre novas fases de modernização e eletrificação de parte do seu
trajeto.
Além da história, retratamos as suas estações com todo o detalhe, com destaque
para as estações mais importantes da linha, onde entroncavam por exemplo as
diversas vias estreitas desta região. Além da infraestrutura, os comboios nunca
faltarão à chamada, acompanhados das majestosas paisagens durienses que tão
belos quadros proporcionam. Afinal, o Douro é hoje em dia a linha-estrela da nossa
rede ferroviária, depois de anos de sérias ameaças à sua continuidade. Valeu a pena
persistir!

O Verão traz-nos um novo volume da Trainspotter, em papel. A primeira parte,
publicada em Abril, versou sobre as origens da linha e a lente de Emílio Biel, que as
registou, bem como a descrição do percurso, suas estações, os seus azulejos e até
a história das placas giratórias.
Agora, no oitavo número impresso da Trainspotter exploramos com todos os detalhes
as numerosas obras de arte desta linha, tão numerosas que o seu conjunto é o mais
vasto entre as linhas portuguesas. Nas mais de 70 páginas apresentamos por isso
todas as pontes e todos os túneis, muitos em lugares de inegável beleza paisagística
e que permitem apresentar algumas fotografias inolvidáveis de belas composições
ferroviárias. Nas principais obras de arte detalhamos ainda com especial afinco a
sua história e características estruturais, procurando tornar este volume numa revista
obrigatória também por este lado da engenharia ferroviária.

Com a proposta e a contribuição maioritária de David Clough, um dos maiores
fãs das inglesas Class 50 e das nossas 1800, uma edição consagrada às incríveis
locomotivas English Electric de 2700 cavalos, que celebraram o seu 50º aniversário.
As poderosas locomotivas diesel de fabrico inglês, as únicas alguma vez aptas a 140
km/h no nosso país, desempenharam um importante papel no corredor internacional
da Beira Alta, mas foi no Sul do país que acabaram por escrever as suas melhores
páginas de história, onde acumularam prestações de excepção e uma vitalidade 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 serviço
no início do novo milénio. Do lote de dez locomotivas, sobreviveu a locomotiva 1805,
actualmente pertença do Museu Nacional Ferroviário e que aguarda revisão para
voltar aos carris.
Este número abarca toda a carreira das locomotivas, desde a especificação técnica
e objectivos da compra até à retirada de serviço, destacando-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.
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Número é consagrado às locomotivas Euro 4000 – locomotivas diesel de muito elevada
potência e que mudaram por completo o panamora nacional – e ibérico – do transporte
de mercadorias, coincidindo com a liberalização do mercado e o aparecimento do
primeiro operador privado de transporte de mercadorias, a Takargo. Esta edição assinala,
simultaneamente, cerca de 10 anos de serviço destas impressionantes locomotivas e
também cerca de 10 anos de existência da Takargo, do grupo Mota Engil.
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Para mais uma edição muito especial, contamos não apenas com os habituais
colaboradores mas acrescentamos ainda a ajuda de muitos aficionados ibéricos que nos
ajudaram a retratar estas locomotivas por todos os cantos da península. Além destas
colaborações, contámos com a inexcedível disponibilidade e simpatia da Takargo, que
nos permitiu traçar com muito mais precisão e interesse a carreira destas locomotivas
e o próprio percurso da empresa. Falámos com maquinistas, acedemos a estatísticas
com grande interesse e acompanhámos um comboio de mercadorias da empresa, para
melhor rechear o décimo número impresso da Trainspotter.
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O epílogo da trilogia da linha do Douro! Provavelmente nunca antes alguém se
debruçou tão a fundo sobre a mais fantástica linha ferroviária do nosso país e com o
terceiro volume a Trainspotter impressa fecha o ciclo e termina a apresentação dos
principais aspectos da linha que liga o Porto ao Pocinho, e que em tempos seguia
para a fronteira espanhola.
No imenso e variado leque de material circulante que percorreu e percorre esta linha
fazemos um merecídissimo destaque às carruagens Schindler que, ao longo dos
últimos 70 anos, foram presença sempre assídua nas margens do Douro.
Além do material circulante, fechamos o ciclo da infraestrutura abordando os cais de
mercadorias e ramais particulares instalados ao longo da linha, aspectos singulares
de sinalização, alguns aspectos azulejares e abordamos ainda as renovações na
zona urbana, com particular destaque para a recente renovação da linha entre Caíde
e Marco de Canaveses. Esta trilogia fecha com uma reflexão sobre o futuro do troço
encerrado, entre Pocinho e Barca d’Alva.
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