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Este	 é,	 possivelmente,	 o	 editorial	 mais	
complicado	que	já	escrevi	para	a	Trainspotter.	
A	 crise	 sanitária	 motivada	 pelo	 novo	 vírus	

corona	é	 tudo	o	que	domina	a	actualidade,	pondo	em	
risco	vidas	mais	frágeis	e	fazendo	colapsar	a	economia	
como	possivelmente	só	foi	visível	na	2ª	Guerra	Mundial.	
Não	sabemos	como	vamos	sair	disto	–	e	serão	poucos	
os	 que	 terão	uma	 ideia	minimamente	objectiva	 –	mas	
é	certo	que	este	é	um	tempo	de	ficar	em	casa	e	ajudar	
a	minimizar	as	cadeias	de	contágio,	dando	ao	sistema	
de	saúde	o	tempo	para	se	adaptar	e	para	comportar	a	
assistência	tão	necessária	a	tantos.

Entrando	 na	 esfera	 particular	 dos	 caminhos	 de	
ferro,	é	evidente	que	esta	crise	fará	baixas	–	a	procura	
colapsa	e	tenho	dúvidas	de	que	recupere	com	a	mesma	
velocidade,	 em	particular	 em	 tudo	 o	 que	 sejam	 fluxos	
associados	ao	turismo,	que	muito	provavelmente	tardará	
em	 atingir	 os	 picos	 históricos	 que	 fomos	 vivendo	 nos	
últimos	anos.	Nas	áreas	urbanas	é	muito	provável	que	
o	carro	ocupe	lugar	de	maior	destaque,	em	tempos	de	
desconfiança	sobre	a	proximidade	social	e	de	petróleo	
barato.

Sendo	pouco	claro	o	exacto	esforço	que	o	país	fará	
para	tentar	cuidar	dos	mais	frágeis	–	pessoas	e	empresas	
–	é	certo	que	viveremos	uma	
contracção	 histórica	 das	
receitas	 do	 Estado,	 a	 par	
com	a	depressão	económica,	
e	 um	 histórico	 aumento	 de	
despesas	 sociais,	 sobretudo	
associadas	 ao	 desemprego	
e	 ao	 sistema	 de	 saúde.	
Parecem	ficar	poucas	dúvidas	
de	 que	 o	 investimento,	
que	 em	 tempos	 de	 vacas	
gordas	 (ou,	 vá,	minimamente	
compostas)	 foi	 sujeito	 a	
mínimos	 históricos,	 venha	
agora	 a	 atingir	 os	 máximos	
que	 se	 exigiam	 desde	 logo	
para	 cumprir	 e	 fechar	 o	
já	 malfadado	 programa	
Ferrovia	2020.	A	não	ser	que	
a	 ajuda	 europeia	 ultrapasse	
largamente	 as	 necessidades	
já	de	si	históricas	desta	crise	
particular,	 Portugal	 está	
novamente	 na	 posição	 de	
ser	 o	 estado	 endividado	 a	
penhorar	 o	 futuro	 das	 novas	
gerações,	que	não	apenas	 já	

pagavam	 os	 desmandos	 das	 décadas	 mais	 recentes	
como	 agora	 ainda	 são	 chamados	 a	 pagar	 –	 e	 sim,	
neste	caso,	ainda	bem	–	a	dura	factura	desta	crise	sem	
precedentes.

Como	o	fundamental	é	resguardar	a	saúde	de	cada	
um	de	nós,	é	aí	que	deve	estar	a	tónica.	Por	aqui,	apesar	
de	conscientes	das	nuvens	negras	que	de	imediato	se	
acercaram	de	novo	do	sector,	continuamos	a	preparar	
a	Trainspotter	com	o	brilho,	a	cor,	as	texturas	e	até	os	
cheiros	deste	admirável	mundo	ferroviário,	que	espero	
que	 seja	 um	 bálsamo	 particularmente	 bem-vindo	
para	 a	 situação	 de	 confinamento	 generalizado	 que	
enfrentamos.

Por	uma	vez,	não	saiam	de	casa.	Nem	para	andar	
de	comboio.

João Cunha
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 o Último PEndular 
Entrou Para rEnovação
No passado dia 16 de Março deu-se a última 

circulação de um comboio pendular em de-
coração de origem. O comboio 4001, por 

ironia o primeiro da série, foi o último a recolher às 
oficinas do Entroncamento, para iniciar a renova-
ção. Assim, a sua marcha matinal de Contumil para 
o Entroncamento foi a última com as cores originais.

Neste	momento,	nove	dos	dez	comboios	da	série	 já	
estão	 renovados,	 num	 processo	 iniciado	 há	 cerca	 de	
três	anos.

Chegou	a	ser	noticiado	que	o	comboio	4001	sairia	de	
renovação	com	as	cores	originais,	mas	dificuldades	as-
sociadas	à	sua	aplicação	em	apenas	um	comboio	dita-
ram	o	 regresso	à	decisão	original	de	aplicar	a	mesma	
decoração	que	a	restante	série	já	ostenta,	que	mistura	
verde	e	cinza.

A	previsão	de	saída	de	oficina	do	4001	é	no	mês	de	
Maio,	com	o	respectivo	fim	da	operação	de	meio	de	vida	
dos	comboios	pendulares.

Vira-se	assim	mais	uma	página	na	história	do	material	
circulante	ferroviário	nacional.

De	modo	a	compôr	um	pouco	da	vida	dos	comboios	
pendulares	apresentamos	nas	páginas	seguintes	algu-
mas	fotografias	históricas.

Relembramos	ainda	os	leitores	que	existe	uma	edição	
da	revista	Trainspotter	Impressa	dedicada	a	estes	com-
boios	cuja	informação	mais	detalhada	por	ser	consulta-
da	nessa	revista,	cujo	link	segue	em	anexo.

https://www.caminhosdeferro.pt/loja/produto/trainspot-
ter-v-setembro-2017-pre-venda-ate-10-de-setembro/

A última viagem de um alfa com as cores originais. O 4001 no comboio 92216 [Contumil - Entroncamento] na passagem junto ao resguardo de 
Fungalvaz,  16-03-2020  © Ricardo Quinas
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fotografias: fErnando libErato

1 - Pormenor do engate de duas 
composições paradas na estação de 

Coimbra - B em Junho de 2005.

2 - O comboio alfa pendular em múltipla 
parado na estação de Coimbra - B em 

Junho de 2005.

1

2
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1

2

34

1 - 4007 + 4008 nos testes em múltipla perto de 
Coimbra - B em Junho de 2005.

2 ,3 e 4 - Diversas perspectivas da cabine de condução 
de um comboio alfa pendular.
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1

3

2

4

1 - O CPA 4007 sem númeração em Novembro de 2003 perto  
 de Souselas.

2 - Vista do interior da segunda classe do 4004 em Abril de 
2004.

3- Parte lateral do 4006 em Abril de de 2004.

4 -  O 4001 em alta velocidade perto de Pombal em Março de 
2020, dias antes de seguir para as oficinas para ser alvo de 

modernização.
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1 2

3

1 - Pormenor do pantógrafo do 4006 parado na 
estação da Pampilhosa em Maio de 2004.

2 - Durante os ensaios, a ligação entre o pantógrafo 
e catenária na Pampilhosa em Maio de 2004.

 
3 - o 4010 imobilizado na estação de Contumil, 

local onde ficam as oficinas onde se procedem às 
habituais revisões.
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tgvs franCEsEs Contra 
o Covid-19
Com o alastrar da crise sanitária motivada 

pela pandemia de Covid-19, França re-
correu à SNCF e aos seus famosos TGV 

para responder à crescente saturação dos hospi-
tais na sua região Grand Est, junto à fronteira com 
a Alemanha e a Suíça, um dos mais intensos fo-
cos de infecção no país.

A	partir	de	25	de	Março,	um	TGV	Duplex	começou	
a	ser	utilizado	para	transportar	doentes	a	necessitar	
de	internamento	de	cidades	como	Mulhouse,	Colmar	
e	Strasbourg	em	direcção	ao	vale	da	Loire	(Angers,	
Nantes),	 onde	o	diminuto	número	de	 casos	permite	
aos	 hospitais	 da	 região	 responderem	ainda	 às	 soli-
citações	e	ajudarem	doentes	de	outras	regiões	fran-
cesas.

O	 comboio	 foi	 especialmente	 equipado	 para	 esta	
missão,	 incluindo	ventiladores,	botijas	de	oxigénio	e	
macas,	num	ambiente	devidamente	 tratado	para	 re-
plicar	as	 condições	de	um	hospital	 e	melhorar	a	 vi-
vência	 a	 bordo	 para	 estes	 passageiros	 infelizmente	
tão	especiais.

O	piso	de	baixo	destas	composições	será	destinado	
ao	 transportes	 de	 doentes,	 quatro	 por	 cada	 carrua-
gem,	enquanto	que	no	piso	de	cima	seguem	as	equi-
pas	de	enfermagem	e	o	material	médico.

Em	cada	carruagem,	uma	equipa	médica	será	com-
posta	por	um	médido	anestesista,	um	estagiário,	um	
enfermeiro	 anestesista	 e	 três	 enfermeiros.	 No	 total	
viajam	a	bordo	50	pessoas	destinadas	aos	cuidados	
e	transporte	de	doentes	para	além	do	pessoal	afecto	
à	SNCF.

A	SNCF	ao	longo	da	sua	história	manteve	inclusiva-
mente	 parques	 de	 carruagens-ambulância,	 sendo	 o	
último	exemplo	as	Corail	Ambulância,	habitualmente	
integradas	em	comboios	de	peregrinos	ou	em	direc-
ção	a	estâncias	termais.	Agora,	França	recorre	à	alta	
velocidade	para	equilibrar	a	ocupação	do	seu	sistema	
de	saúde	no	combate	a	esta	dramática	ameaça.

©  SNCF, Société Nationale des Chemins de fer Français

©  SNCF, Société Nationale des Chemins de fer Français

©  SNCF, Société Nationale des Chemins de fer Français

©  SNCF, Société Nationale des Chemins de fer Français

 Comboio CorrEio
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dECoração das 
CarruagEns sChindlEr   

Foi no dia da cerimónia de reabertura das ofi-
cinas de Guifões destinadas aos comboios 
da CP que foi possível ver de perto o “novo” 

esquema das carruagens Schindler. Este traduz um 
regresso “parcial” ao passado uma vez que o ver-
melho, o branco e o castanho, cores dominantes nas 
carruagens, são a decoração adotada neste material 
a partir de meados da década de 70. Cria-
do por José Santa-Bárbara e implemen-
tado em outro material da CP, o esquema 
“vermelho e branco 2020”, contrasta com 
o original apenas no pormenor dos logóti-
pos que passam a branco em vez de preto 
e surgem agora com maior dimensão. A 
designação “Comboios de Portugal” sur-
ge escrita também a branco a seguir ao lo-
gótipo. Estes elementos pode dizer-se que 
são a “herança” do esquema MiraDouro.   

A	 estreia	 das	 duas	 carruagens	 entregues	
ao	serviço	nos	últimos	dias	de	fevereiro,	a	19-
22	043	e	a	21-22	023,	realizou-se	no	dia	7	de	
março	em	dois	comboios	distintos,	respetiva-
mente	no	20821	(especial	Rota	das	Amendo-
eiras)	e	no	861	(InterRegional).

Depois	de	terem	deixado	de	circular	após	o	verão	de	
2004,	as	Schindler	 regressam	assim	ao	serviço	osten-
tando	um	esquema	que	além	de	icónico	é	reconhecido,	
nacional	 e	 internacionalmente	 como	 uma	 imagem	 de	
marca	da	linha	do	Douro.

 Na fotografia do José Sousa, tirada no Pocinho no dia 8 de Março de 2020, é visível uma composição com duas carruagens schindler, cada 
uma delas com decoração diferente. A do fundo com esquema Miradouro e a da frente com o esquema “Santa-Bárbara”

Guifões, Fevereiro de 2020 © Pedro Mêda
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Coronavírus obrigou a 
rEstriçõEs no transPortE 

fErroviário

O mundo viu-se assolado 
por uma tragédia que só 
se pensava ser possível de 

acontecer em filmes de Hollywood. 
A praga do Coronavirus (Covid-19) 
atinge todo o mundo com uma ve-
locidade estonteante, e infelizmente 
Portugal faz também parte da lista 
dos países onde o contágio se tem 
propagado.

Desde	cedo	se	começaram	a	tomar	
medidas	tendo	em	vista	o	combate	ao	
vírus	e	o	transporte	ferroviário	de	pas-
sageiros	não	passou	incólume.	Volta-
ram-se	 a	 fechar	 fronteiras	 e	 a	 limitar	 o	movimento	 de	
cidadãos	através	de	toda	a	Europa,	e	uma	decisão	con-
junta	de	Portugal	e	Espanha	levou	à	supressão	de	todos	
os	comboios	internacionais	de	passageiros	que	existem.

	 Desse	modo	 a	 partir	 do	 passado	 dia	 17	 de	Março	
foram	suprimidos	os	comboios	 internacionais,	Sud	Ex-
presso,	 Lusitânia	 Comboio	 Hotel	 [Lisboa	 -	 Hendaye	 /	
Madrid]	 e	Celta	 [Porto	Campanhã	 -	Vigo].	Também	os	
comboios	 regionais	 que	 circulam	 na	 linha	 do	 Leste	 e	
que	permitiam	a	ligação	entre	Elvas	e	Badajoz,	desde	e	
com	destino	ao	Entroncamento,	foram	suprimidos	a	par-
tir	dessa	data.	Foi	ainda	suprimido	o	comboio	regional	
expresso	que	faz	a	ligação	entre	Vigo	e	Valença.

Ainda	 a	 nível	 nacional	 o	 comboio	 turistíco	Rota	 das	
Amendoeiras	que	era	suposto	circular	durante	o	mês	de	
Março	também	foi	cancelado.

	A	 obrigatoriedade	 de	 as	 pessoas	 se	manterem	 em	
casa,	ainda	para	mais	após	a	declaração	do	estado	de	
emergência	no	dia	18	de	Março,	levou	a	que	surgissem	
quebras	nos	números	de	passageiros	transportados	pela	
CP.	Assim	a	companhia	estatal		no	âmbito	do	Plano	de	
Contingência	COVID-19	optou	pela	redução	do	número	
de	circulações,	tendo	sido	abrangidos	cerca	de	25%	dos	

comboios	que	normalmente	circulam	diariamente.

Estas	 reduções	de	circulações	abrangeram	todas	as	
áreas	comerciais	da	empresa.	Os	comboios	 regionais,	
Interregionais,	Urbanos	e	Longo	Curso	foram	afectados	
de	norte	a	sul	do	país.	

No	caso	da	Linha	de	Sintra	a	empresa	teve	de	voltar	
atrás	com	a	decisão	da	supressão	de	várias	circulações	
tendo	em	conta	que	o	número	de	passageiros	era	de-
masiado	para	a	oferta	existente	em	plena	hora	de	ponta.

Segundo	 dados	 disponibilizados	 pela	 comunicação	
social	a	partir	do	dia		19	de	Março	as	quebras	na	procu-
ra	do	transporte	ferroviário	eram	as	seguintes:	Linha	da	
Azambuja	com	70%,	Linha	de	Cascais	com	75%,	Linha	
do	Sado	com	79%	e	Linha	de	Sintra	com	70%.

Nos	suburbanos	do	Porto	a	quebra	foi	de	75%	,	nos	
serviços	 regionais	 a	 CP	 deixou	 de	 transportar	 menos	
70%	dos	passageiros	a	nível	nacional,	números	que	só	
não	são	piores	porque	os	serviços	entre	Tomar	e	Lisboa	
continuam	a	ter	bastante	procura.	O	serviço	longo	curso,	
como	seria	de	supôr,	foi	o	mais	afectado	com	os	serviço	
intercidades	a	perderem	90%	dos	passageiros	e	o	servi-
ço	alfa	pendular	a	ter	quebras	na	ordem	dos	85%.	

	A	CP	 viu-se	 ainda	 na	 obrigação	 de	 alterar	 a	 forma	

fotografias: José sousa ©

SUPRIMIDO

Comboio Internacional na estação de Vilar Formoso em Junho de 2016
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como	 os	 bilhetes	 do	 longo	
curso	 eram	 vendidos,	 já	 que	
o	 sistema	 automático	 vai	 co-
locando	 os	 passageiros	 todos	
na	mesma	carruagem,	o	que	é	
contrário	 às	 linhas	de	orienta-
ção	dadas	pela	Direcção	Geral	
de	Saúde.	Deste	modo	o	siste-
ma	de	bilhética	on-line	da	CP	
apresenta	uma	disponibilidade	
de	 bilhetes	 muito	 mais	 redu-
zido,	 como	pode	 ser	 visto	 em	
imagem	 anexa	 após	 ter	 sido	
feita	uma	simulação	de	uma	viagem	em	Intercidade	en-
tre	Lisboa	e	Aveiro.

“Nos termos da alínea e), do artigo 23º, do Decreto n.º 
2-A/2020, de 20 de março, retificado pela Declaração 
de Retificação n.º 11-D/2020, de 20 de março, desde 
24 de março que apenas se encontram disponíveis para 
venda um terço dos lugares dos comboios Alfa Pendular 
e Intercidades, estando desta forma garantida uma dis-
tância de segurança para todos os passageiros durante 
as suas viagens.”

Foram	 ainda	 suspensos	 os	 serviço	 de	 bar	 dos	Alfa	
Pendular	e	Intercidades.

Ainda	em	relação	à	CP,	para	evitar	o	
contacto	humano	na	venda	de	bilhetes,	
o	 site	da	empresa	permitiu	a	partir	 do	
dia	26	de	Março	a	compra	de	bilhetes	
para	os	diversos	serviços	regionais.

O	caso	mais	problemático	surgiu	em	
Ovar,	com	o	concelho	a	ficar	em	esta-
do	de	calamidade	e	sujeito	a	uma	cerca	
sanitária	após	um	aumento	exponencial	
de	 casos	de	Covid-19.	Desse	modo	a	
CP	viu-se	obrigada	a	que	os	comboios	
Intercidades,	 InterRegionais	 e	 Regio-
nais	 com	 paragem	 prevista	 em	 Ovar,	
deixassem	de	a	realizar.	Devido	a	essa	
situação	catastrófica	a	 família	de	Ovar	
dos	comboios	Urbanos	do	Porto	foi	su-
primida	 na	 totalidade.	 Por	 outro	 lado	

os	comboios	urbanos	do	Porto,	da	família	Porto/Aveiro,	
deixaram	de	efectuar	paragem	em	Esmoriz,	Cortegaça,	
Carvalheira-Maceda,	Ovar	e	Válega.

Foram	 tomadas	medidas	 importantes	 no	 que	 toca	 à	
limpeza	dos	veículos	da	CP	tal	como	referido	no	site	da	
empresa	que	destaca	o	seguinte:	“a CP intensificou as 
operações de desinfeção dos comboios com a chegada 
de trinta e dois (32) pulverizadores adequados à aplica-
ção dos mesmos produtos desinfetantes recomendados 
pela Direção Geral de Saúde. Com estes aparelhos, a 
rapidez e eficiência da aplicação dos produtos viruci-
das será disseminada com maior eficiência nos mais de 
1.000 veículos ferroviários que compõem os comboios 

SUPRIMIDO

Comboio Vigo - Valença, na chegada à estação portuguesa em Setembro de 2013.

Comboio CorrEio

Na simulação feita no site da CP, os lugares a laranja não são vendáveis, evitando assim a aglomeração de passageiros.

A bilheteira on-line da CP permite comprar bilhetes para o serviço regional.
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da CP – integrando carruagens, locomotivas e automo-
toras de várias tipologias.

A partir de 18 de Março, a CP passará a fazer uma 
pulverização adicional a toda a frota, com periodicidade 
mensal, com um produto virucida de ação prolongada.”

O	site	oficial	da	empresa	pública	refere	ainda	que	fo-
ram	tomadas	as	seguintes	medidas:

    Sensibilização de Colaboradores e Clientes sobre 
comportamentos preventivos;

    Reforço da higienização, limpeza e desinfeção dos 
comboios, especialmente, das superfícies mais manu-
seadas;

Reforço da higienização e desinfeção dos filtros de ar 
condicionado;

Procedimentos para a identificação, tratamento e en-
caminhamento de casos suspeitos.

Encontram-se também em preparação espaços em 
locais específicos destinados ao apoio a Clientes que 
apresentem situação suspeita.”

Estas	acções	de	limpeza	e	desinfestação	das	compo-
sições	foram	também	evidentemente	feitas	pelas		diver-
sas	empresas	de	transporte	ferroviário	de	passageiros,	
como	a	Fertagus,	Metropolitano	de	Lisboa,	Metro	Sul	
do	Tejo	e	Metro	do	Porto.

A	Fertagus,	responsável	pelo	“comboio	da	ponte”	que	
liga	a	margem	sul	até	à	cidade	Lisboa	impôs	um	limite		
de	lotação	de	33%,	sendo	que	nestas	ligações	a	quebra	
atingiu	os	85%.

O	Metropolitano	de	Lisboa	optou	por	proceder	ao	en-
cerramento	de	alguns	espaço	afectos	a	estações	e	por	
passar	a	oferecer	em	todas	as	 linhas	dos	horários	de	
fim	de	semana	tendo	em	vista	a	menor	procura,	man-
tendo	no	entanto	em	circulação	comboios	de	seis	carru-
agens,	durante	o	dia,	e	de	três,	à	noite.	Esta	opção	tem	
em	 vista	 evitar	 a	 propagação	 da	 doença,	 oferecendo	
um	maior	número	de	lugares	por	passageiro,	evitando	
assim	o	aglomerar	de	pessoas	em	curtos	espaços.

O	Metro	do	Porto	anunciou	que	os	serviços	iriam	pas-
sar	a	feitos	com	recurso	a	veículos	duplos	em	todas	as	
linhas	entre	as	6h00	e	as	20h00,	reduzindo	a	frequên-
cia	de	passagem	nas	estações	devido	à	pandemia	de	
Covid-19.	Os	dados	fornecidos	pela	Metro	do	Porto	à	
Lusa	 apontavam	 uma	 quebra	 de	 80%	 na	 procura	 do	
transporte,	passando	de	uma	média	de	270	mil	clien-
tes	diários	em	janeiro	e	fevereiro	para	pouco	mais	de	
50	mil.	No	caso	da	empresa	portuense	foi	ainda	decido	
que	as	máquinas	de	venda	de	títulos	e	os	validadores	
da	rede	fossem	desligados,	evitando	assim	que	os	pas-
sageiros	 tivessem	 de	 entrar	 em	 contacto	 com	 essas	
superfícies.		

Na	empresa	Metro	Sul	do	Tejo	a	opção	passou	tam-

ENCERRADA TRÁFEGO 

COMERCIAL

 Ovar em Setembro de 2014.

ENCERRADA TRÁFEGO 
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Carvalheira - Maceda em Outubro de 2012.

ENCERRADA TRÁFEGO 
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Cortagaça em Outubro de 2009.

ENCERRADA TRÁFEGO 

COMERCIAL

Esmoriz em Outubro de 2012.

ENCERRADA TRÁFEGO 

COMERCIAL

Válega em Outubro de 2009.
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bém	pela	redução	do	número	de	circulações,	passando	
a	ser	praticados	os	horários	de	Domingo	e	Feriado.

A	Infraestruturas	de	Portugal	para	evitar	aglome-
ração	de	pessoal	nos	CCOs	(Centro	Controlo	Ope-
racionail),	 optou	por	 deslocar	 alguns	 funcionários	
para	estações	satélite.	Foi	ainda	distribuído	a	nível	
interno	uma	publicação	com	o	plano	de	contigência	
a	adoptar	no	combate	ao	coronavirus	por	parte	dos	
funcionários	da	empresa.

No	site	da	IP	foram	publicadas	diversas	informa-
ções	sobre	o	tema:	

“(....)Face ao atual contexto e para minimizar o 
risco de contágio por COVID-19, foram implemen-
tadas as seguintes medidas:

 Reforçámos a higienização, limpeza e desinfe-
ção das estações ferroviárias e de outras instala-
ções geridas pela IP;

Adotámos procedimentos para tratamento e en-
caminhamento de casos suspeitos em estações 
ferroviárias e noutras instalações geridas pela IP; 

    No seguimento das indicações das autoridades 
de saúde e no sentido de reduzir significativamen-
te o contacto social, estão encerrados os pontos 
de atendimento presencial, privilegiando os meios 
digitais. (...)”

A	 empresas	 Medway	 e	 Takargo,	 dedicadas	
ao	 transporte	 de	 mercadorias	 e	 que	 exploram	
vários	 serviços	 internacionais	 também	 impu-

seram	 várias	 medidas.	 Colocação	 de	 gel	 de	 base	
alcoolica	 e	 toalhetes	 nas	 locomotivas,	 para	 desin-
festação	 pelas	 tripulações	 das	 mesas	 de	 condução,	
fornecimento	de	luvas	descartáveis	para	realização	das	
verificações	das	locomotivas	e	procederam	à	intensifica-
ção	das	ações	de	limpeza	das	cabines	das	locomotivas.

Na	capital	a	Carris	 também	 implementou	várias	me-
didas	de	modo	a	mitigar	um	possível	contágio.	“Os as-
censores do Lavra e da Glória mantêm a sua operação 
normal, sem vendas de tarifas de bordo. O ascensor da 
Bica, mantém a sua operação normal, mas o comparti-
mento do guarda-freio ficará interditado a passageiros. 
As vendas de tarifas de bordo estarão suspensas tal 
como nos outros meios da CARRIS.” Todas	as	Lojas	e	
Quiosques	da	CARRIS	foram	também	encerradas,	por	
tempo	 indeterminado	 e	 a	 entrada	 nos	 eléctricos	 será	
efectuada	pela	porta	traseira.

A	 SCTP	 (Sociedade	 de	 Transportes	 Colectivos	 do	
Porto)	 colocou	em	vigor	medidas	similares	à	sua	con-
génere	de	Lisboa.	Em	ambas	as	cidades	o	número	de	
circulações	dos	eléctricos	foi	reduzida	e	grande	parte	do	
trabalho	passa	pela	desinfestação	de	material	circulante	
e	espaços	comerciais.

Esta	pandemia	acabou	também	por	se	fazer	sentir	em	
serviços	como	o	eléctrico	de	Sintra	que	viu	as	circula-
ções	serem	suspensas.

Comboio CorrEio

 SUPRIMIDO

Comboio regional Entroncamento - Badajoz  junto da fronteira em 
Maio de 2011. 

SUPRIMIDO

 Comboio Celta na passagem pela estação de Tuí a caminho de 
Portugal em Setembro de 2018.
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 Um diurno Irun - Vigo bem composto por carruagens Arco, no Verão de 2015, junto a Sahagun.
©  João Cunha
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rEgrEsso da EE 1438 
ao sErviço

Foi no dia 12 de março 
que a locomotiva English 
Electric 1438 regressou 

ao serviço. Depois de vários 
anos parada e com destinos pou-
co vários, esta máquina outrora 
pertencente à CP Carga regressa 
ao Norte, mas desta vez para dar 
um novo “laranja” aos comboios 
com máquina e carruagem da li-
nha do Douro. A sua estreia foi 
com o comboio n.º 861 que con-
duziu até ao Pocinho duas carru-
agens Schindler da série 19-22 
com o esquema Miradouro (tinto).

A	 1438	 reforça	 o	 para	 já	 ainda	
à	 justa	 parque	motor	 de	Contumil,	
juntando-se	à	1415	(os	dois	exem-
plares	com	o	esquema	laranja)	e	às	

IR866 com a 1438 na passagem por Ermesindo, o seu primeiro serviço de linha em mais de 15 anos,12 de Março de 2018.
©  Carlos Pinto

 Devesas, Dezembro de 2004 © Pedro Mêda
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1413	e	1455	que	ostentam	
o	esquema	azul.

Motivos	vários	levaram	a	
que	 fosse	 esta	máquina	 a	
escolhida,	 como	 veremos.	
Mas	 para	 perceber	 esse	
contexto	vamos	passar	em	
revista	 os	 últimos	 20	 anos	
de	vida	desta	locomotiva.

No	 início	 do	 milénio,	 a	
1438	podia	ser	encontrada	
a	 tracionar	comboios	na	 li-
nha	do	Douro	e	do	Minho.	
Foi	 na	 estação	 da	 Régua	
que	a	fotografei	em	outubro	
de	2003	quando,	em	tração	
dupla	com	outra	1400,	lide-
rava	 uma	 composição	 de	
SOREFAME	 em	 direção	 a	
Porto	 S.	 Bento,	 fotografia	
presente	em	página	 inteira	
no	final	deste	texto.

Em	dezembro	de	2004,	a	1438	fazia	
parte	do	efetivo	da	CP	carga	e	encon-
trava-se	na	estação	das	Devesas	asse-
gurando	 tanto	 o	 serviço	 de	manobras	
como	comboios	de	mercadorias.	Na	al-
tura	era	comum	utilizar	no	comboio	no-
turno	para	Darque	uma	 tripla	de	1400	
em	substituição	das	Bombardier.

Em	 fevereiro	 de	 2005	 encontrei	 no-
vamente	 a	 1438	 mas	 desta	 feita	 em	
Contumil,	 eventualmente	 em	 visita	 ou	
após	reparação	de	avaria.	Casa	cheia	
na	oficina	de	locomotivas	com	a	1453,	
a	1416,	a	1438	e	a	1445	a	ocuparem	a	
maior	parte	das	linhas.	As	duas	últimas	
saíram	para	o	exterior	e	juntaram-se	à	
1406	e	à	1440.	

No	mesmo	ano,	em	meados	de	outu-
bro	a	1438	estava	encostada	em	Contu-
mil	e	sem	bogies.	Os	registos	seguintes	
de	2006	a	2008	mostram-na	no	mesmo	
local,	 já	 com	 bogies,	 mas	 aparente-
mente	fora	de	serviço.	Nestas	imagens	
surge	 praticamente	 sempre	 junto	 com	
a	1453,	entretanto	 também	 retirada	de	
serviço.

No	âmbito	da	venda	de	material	para	
a	Argentina	 a	 1438	 rumou	 ao	 Barreiro	
e	 foi	 sujeita	 a	 uma	 revisão	 (concluída	
em	maio	 de	 2010).	 Manteve	 o	 esque-
ma	 laranja	 mas	 sem	 o	 típico	 logótipo	
CP.	Os	 bogies	 foram	ajustados	 para	 a	

 1438, 1416 e 1453 em Contumil, Fevereiro de 2005 ©  Pedro Mêda

 1438, 1445, 1440 e 1406 em Contumil, Fevereiro de 2005 ©  Pedro Mêda

1438 em Contumil, Outubro de 2005 ©  Pedro Mêda

Comboio CorrEio
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bitola	 Argentina,	 ligeiramente	 inferior	
à	 Ibérica.	 Prevista	 para	 embarcar	 em	
finais	de	2012,	o	negócio	não	 teve	se-
guimento	 e	 ficou	 em	 conjunto	 com	 as	
1432,	 1436	 e	 1454,	 pertencentes	 ao	
mesmo	 lote	 da	 encomenda,	 parquea-
da	nas	oficinas	do	Barreiro.	A	escassez	
de	material	motor	em	Contumil	com	as	
crescentes	solicitações	das	locomotivas	
com	o	esquema	azul,	as	necessidades	
de	reforço	dos	serviços	com	recurso	às	
carruagens	Schindler	do	comboio	Mira-
douro	e	as	indisponibilidades	do	parque	
existente	(1424	com	necessidade	de	R2	
e	a	1415	acidentada)	 levaram	a	que	a	
1438	 iniciasse	um	processo	de	 regres-

so	ao	serviço	em	Portugal	que	passou	
pela	remoção	do	amianto,	rebitolagem	e	
adaptação	de	todos	os	órgãos	para	re-
ceber	o	sistema	CONVEL	e	Rádio-Solo.	
Este	 processo	 teve	 início	 em	 2018.	 O	
ensaio	de	potência	ocorreu	em	setem-
bro	de	2019.	Concluídas	as	reparações	
e	afinações	recebeu	novamente	o	logó-
tipo	CP	e	rumou	a	Contumil	no	dia	7	de	
março	de	2020.		

Para	além	do	regresso	da	1438	espe-
ra-se	que	proximamente	se	possa	juntar	
ao	 efetivo	 de	Contumil	 a	 1424	 (com	 o	
esquema	 azul)	 e	mais	 algumas	 unida-
des	com	o	esquema	laranja.

 1438, 1453 e 1406 em Contumil, Setembro de 2006 © Pedro Mêda

 1438 nas traseiras do Grupo Oficinal do Barreiro, Setembro de 2016 
©  João Balseiro

 1438, Contumil, Fevereiro de 2008 © Pedro Mêda



Locomotiva 1438 na frente de 
um comboio de passageiros à 
entrada da estação da Régua no 
sentido ascendente em Agosto 
de 2003.

Pedro Mêda
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modErnização da linha 
da bEira alta

CEloriCo da bEira-guarda 

A Infraestruturas de Portugal 
(IP) lançou no dia 6 de mar-
ço de 2020 o concurso para 

a Empreitada do Troço Celorico da 
Beira - Guarda. Com um prazo de exe-
cução de 760 dias e um investimento 
de 90,4 milhões de euros, esta obra 
insere-se no projeto de modernização 
da Linha da Beira Alta, no âmbito do 
Ferrovia 2020.  

A	 empreitada	 consiste	 na	 moderniza-
ção	de	cerca	de	46	km	de	via-férrea	so-
bre	o	canal	atual	da	Linha	da	Beira	Alta	
-	com	algumas	correções	pontuais	de	tra-
çado	-,	englobando	trabalhos	de:

t via-férrea;	

t terraplenagem;	

t drenagem;	

t obras	de	arte	especiais	–	pontes	e	viadutos;	

t obras	de	arte	correntes	–	passagens	superiores	e	
passagens	inferiores;	

t restabelecimentos	e	caminhos	paralelos;	

t estruturas	de	contenção;	

t estações	e	apeadeiros;	

t instalações	fixas	de	tração	elétrica;	

t infraestruturas	de	base	para	sinalização	e	teleco-
municações;	

t RCT+TP;	

t serviços	afetados;	

t medidas	de	minimização.

Está	também	prevista	a	substituição	integral	da	supe-
restrutura	de	via	com	utilização	de	travessas	monoblo-

co	polivalentes	em	betão	e	carril	60	E1.

Será	alterado	o	 layout	das	estações	de	Celorico da 
Beira, Pinhel, Vila Franca das Naves e Guarda,	 de	
forma	a	assegurar	o	 cruzamento	de	comboios	de	750	
metros	de	comprimento	e	a	otimização	das	condições	
de	exploração.	Na	mesma	empreitada	serão	também	re-
modeladas	estações,	apeadeiros,	incluindo	alteamento,	
alargamento	e	prolongamento	de	plataformas,	edifícios	
e	acessibilidades.

Estação de Celorico da Beira, Agosto de 2016.

fotografias: fErnando libErato ©

bing.com/maps
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Prevê-se	ainda	a	supressão	das	passagens	de	nível	
de	Celorico Gare e a de Baraçal,	 aos	 km	168,135	e	
173,173,	respetivamente,	com	a	construção	de	desnive-
lamentos	e	restabelecimentos.	

Esta	obra	assegura	um	conjunto	de	 intervenções	de	
elevada	 importância	 na	 requalificação	 do	 caminho-de-

-ferro	em	Portugal,	num	troço	que	 integra	o	Cor-
redor	Internacional	Norte	e	cuja	concretização	po-
tenciará	 a	 dinamização	 do	 transporte	 ferroviário,	
nas	 ligações	inter-regionais	e	na	 ligação	a	Espa-
nha.

A	Linha	da	Beira	Alta,	 principal	 ligação	 ferrovi-
ária	à	Europa,	 faz	parte	da	 rede	 “core”	da	Rede	
Transeuropeia	de	Transportes	(RTE-T)	e	integra	o	
Corredor	Ferroviário	de	Mercadorias	nº	4.	No	qua-
dro	 do	 Plano	 de	 Investimentos	 Ferrovia	 2020,	 a	
Ligação	Porto/Aveiro	–	Vilar	Formoso	(através	da	
Linha	da	Beira	Alta)	 é	 definida	 como	um	projeto	
prioritário	 que	 visa	 reforçar	 a	 ligação	do	Norte	e	
Centro	de	Portugal	com	a	Europa	por	caminho-de-
-ferro,	procurando	viabilizar	um	transporte	ferrovi-
ário	de	mercadorias	eficiente,	 potenciando	o	au-
mento	da	competitividade	da	economia	nacional.

A	“Empreitada	do	Troço	Celorico	da	Beira	–	Guar-
da	integra	a	Ação	2015-PT-TM-0395-M	-	Ligação	

Ferroviária	Aveiro-Vilar	Formoso	no	Corredor	Atlântico:	
Linha	 da	 Beira	 Alta	 (Pampilhosa-Vilar	 Formoso)”,	 foi	
aprovada	ao	abrigo	do	Programa	CEF	(Mecanismo	In-
terligar	a	Europa),	 com	uma	 taxa	de	cofinanciamento	
de	85%.

Estação de Vila Franca das Naves, Agosto de 2016.

Estação de Pinhel, Setembro de 2016.

Estação da Guarda, Novembro de 2019.

Passagem de nível de Celorico da Beira, Agosto de 2016.

Passagem de nível do Baraçal, Setembro de 2016.
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 santa Comba dão - mangualdE

Foi publicado no dia 19 de março 
de 2020, em Diário da República, 
o Concurso Público para a emprei-

tada no troço da Linha da Beira Alta, com 
40 quilómetros de extensão, entre Santa 
Comba Dão e Mangualde. Esta obra tem 
um investimento de 112,2 milhões de eu-
ros e está integrada no projeto de moder-
nização do Corredor Internacional Norte, 
no âmbito do Programa Ferrovia2020. 

Serão	executados	trabalhos	de	substituição	
integral	da	superestrutura	de	via	com	utiliza-
ção	de	travessas	monobloco	polivalentes	em	
betão	e	carril	60	E1.

O	layout	das	estações	de	Santa Comba Dão, Olivei-
rinha e Nelas será	alterado,	 por	 forma	a	assegurar	 o	
cruzamento	de	comboios	de	750	metros	de	comprimen-
to	e	otimização	das	condições	de	exploração.	

Estão	 igualmente	 previstos	 trabalhos	 de	 reabilitação	
dos	 sistemas	 drenagem,	 construção	 de	 obras	 de	 arte	
correntes	-	Passagens	Superiores	e	Passagens	Inferio-
res	-	e	as	devidas	adaptações	nas	instalações	fixas	de	
tração	elétrica	e	a	construção	de	infraestruturas	de	base	

para	 sinalização	e	 telecomunicações,	
RCT+TP.

Ainda	 na	 presente	 empreitada	 está	
prevista	 a	 supressão	 da	 Passagem	
de	 Nível	 de	 Moimenta Alcafache	 e	
a	 construção	 do	 respetivo	 desnivela-
mento	 e	 restabelecimentos	 associa-
dos	ao	mesmo.

Ferrovia2020 - Modernização da 
Linha da Beira Alta

A	 Infraestruturas	 de	 Portugal	 tem	
atualmente	quatro	empreitadas	para	a	
Modernização	da	Linha	da	Beira	Alta	
a	 concurso,	 em	 fase	 de	 receção	 de	
propostas,	representando	no	seu	con-
junto	um	valor	global	de	 investimento	
estimado	de	332,6	milhões	de	euros:

Estação de Santa Comba Dão, Julho de 2019.

fotografias: fErnando libErato ©

bing.com/maps
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t 	 Troço	 Pampilhosa	 –	 Santa	 Comba	
Dão	(34	quilómetros	de	extensão)	|	Constru-
ção	da	Concordância	da	Mealhada	(Ligação,	
com	3,2	quilómetros,	entre	a	Linha	do	Norte	
e	a	Linha	da	Beira	Alta)	|	Preço	Base	80M€

t 	Troço	Cerdeira	 –	Vilar	Formoso	 (25	
quilómetros	de	extensão)	|	Preço	Base	50M€

t Troço	 Celorico	 da	 Beira	 –	 Guarda	
(46	 quilómetros	 de	 extensão)	 |	 Preço	Base	
90,4M€

t Troço	Santa	Comba	Dão	–	Mangualde	
(40	 quilómetros	 de	 extensão)	 |	 Preço	Base	
112,2M€

No	 terreno,	 e	 também	 no	 âmbito	 da	mo-
dernização	do	Corredor	Internacional	Norte,	
já	está	a	ser	desenvolvida	a	 intervenção	no	
troço	entre	a	Guarda	e	Cerdeira,	com	14	qui-
lómetros	 e	 um	 investimento	 de	 8,7	milhões	
de	euros.	Trata-se	de	um	conjunto	de	interven-
ções	de	elevada	importância	na	requalificação	
do	caminho-de-ferro	em	Portugal	e	cuja	con-
cretização	potenciará	a	dinamização	do	trans-
porte	ferroviário	nas	ligações	inter-regionais	e	
na	ligação	a	Espanha.

A	Linha da Beira Alta,	principal	ligação	fer-
roviária	 à	Europa,	 faz	 parte	 da	 rede	 core	 da	
Rede	Transeuropeia	de	Transportes	(RTE-T)	e	
integra	o	Corredor	Ferroviário	de	Mercadorias	
nº	4.	

No	quadro	do	Plano	de	Investimentos	Ferro-
via	2020,	a	Ligação	Porto/Aveiro	–	Vilar	Formo-
so	(através	da	Linha	da	Beira	Alta)	é	definida	
como	um	projeto	prioritário	que	
visa	reforçar	a	ligação	do	Nor-
te	e	Centro	de	Portugal	com	a	
Europa	 por	 caminho-de-ferro,	
de	modo	a	viabilizar	um	trans-
porte	 ferroviário	 de	 mercado-
rias	 eficiente,	 potenciando	 o	
aumento	 da	 competitividade	
da	economia	nacional.

A	Empreitada	do	Troço	Santa	
Comba	Dão	–	Mangualde	inte-
gra	a	Ação	2015-PT-TM-0395-
-M	 -	 Ligação	Ferroviária	Avei-
ro-Vilar	 Formoso	 no	 Corredor	
Atlântico:	 Linha	 da	 Beira	 Alta	
(Pampilhosa-Vilar	 Formoso),	
aprovada	ao	abrigo	do	Progra-
ma	CEF	(Mecanismo	Interligar	
a	 Europa)	 com	 uma	 taxa	 de	
cofinanciamento	de	85%.

Estação de Oliveirinha - Cabanas, Outubro de 2007.

Passagem de nível de Moimenta, Fevereiro de 2002.

Estação de Nelas, Outubro de 2007.
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ChEgou a nEtflix dos 
Comboios

Já está online a plataforma de streaming de-
dicada aos caminhos de ferro – a 24trains.tv. 
que é Inspirada em plataformas de sucesso 

como a Netflix, a 24trains foi fundada na Holanda e 
agrega já centenas de horas de conteúdos sobre ca-
minhos de ferro de todo o mundo, num modelo de 
subscrição habitual neste segmento de negócio.

É	 certo	 que	 por	 enquanto	 ainda	 não	 se	 vislumbram	
conteúdos	 sobre	 Portugal,	mas	 os	 conteúdos	 estão	 a	
expandir-se	numa	base	semanal	e	por	isso	pode	haver	
novidades	a	qualquer	momento.

Além	dos	comboios	reais,	 também	o	modelismo	tem	
um	 lugar	 de	 destaque,	 com	 várias	 dezenas	 de	 títulos	
consagrados	a	maquetes	e	modelos	disponíveis	na	pla-
taforma.

	https://app.24trains.tv
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fotografias : tiago CorrEia

nEvE na bEira alta
Não sendo uma situação única no nosso país, a queda de 
neve permite sempre fotografias diferentes do habitual. A 
descida de temperaturas que se fez sentir no país levou a 
linha da Beira Alta a ficar pincelada de branco em alguns 
locais. Nas fotografias presentes nesta página podemos 

observar como se apresentava a estação de Vilar Formoso na 
manhã de dia 31 de Março.
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A terrível entrada na Covilhã 
fica inalterada, impondo 

severas restrições de 
velocidade.

Viaduto metálico à saída 
da Covilhã é o único a 
substituir que ainda está 
de pé. 

[Ponte da Carpinteira]

as  obras Em Curso do fErrovia 2020
Mais uma edição onde as reportagens foto-

gráficas permitem ao leitor ter a percepção 
dos trabalhos que decorreram no terreno 

no âmbito do Ferrovia 2020 durante o mês de Março.

A Beira Baixa é sem dúvida o grande destaque 
mensal. Temos desde logo a reportagem habitual 
que nos é apresentada pelo António Gonçalves, a 
quem já nos falta palavras para agradecer o enorme 
trabalho que tem tido ao longo dos últimos meses. 
Mas temos também para apresentar uma enorme 
surpresa relacionada com a linha férrea beirã que 
liga as cidades da Covilhã e da Guarda.

Pela primeira vez vai ser possível exibir na Trains-
potter imagens áereas dos trabalhos que estão a ser 
efectuados da autoria do João Cunha e que abrange 
uma enorme extensão de quilómetros.

Vamos também dar uma olhadela até à linha vizi-
nha, da Beira Alta onde decorrem diversos trabalhos 
de modernização pela objectiva do António Gonçal-
ves e um “salto” até ao Minho através das fotogra-
fias do Valério Santos.

Linha da Beira Baixa
João Cunha
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 Ponte  "romana" [Viaduto 
da Flandres] sem qualquer 

intervenção e  o tabuleiro da 
ponte metálica que irá substituir o 
existente na ponte da Carpinteira.

 Além do magnífico tabuleiro, a ponte do 
Corge luz agora os seus pilares limpos, 
para lembrar a sua inauguração.

  Bem visível a solução de tabuleiro em 
betão nas pontes metálicas deste troço de 

via. No caso, a ponte do Corge.

  Vista do tabuleiro da ponte do Corge.

Comboio CorrEio
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 Ponte do Corge pronta a 
receber a via, que ainda 
poderá tardar devido ao 

atraso junto à estação da 
Covilhã.

 Na  Ponte do Rio Zêzere 2ª 
ainda faltam ser executados 

os encontros da ponte.
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 O traçado muito curvilíneo 
da linha da ponte do Corge 
em direcção a Caria.

 Na estação de Belmonte - Manteigas o 
aparelho de via foi retirado e enviado 200 

metros para diante, sendo visível a posição 
onde estava anteriormente.

Uma outra vista de Belmonte, após 
extensão do comprimento da estação para 
750 m. A estação renovada não chegou a 
ter qualquer utilização durante os vários 
anos que separaram as duas obras de 
requalificação.

Comboio CorrEio
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No troço já renovado em Belmonte, a 
sinalização já está pronta.

Alguns trabalhos de desmatação do troço já 
renovado ainda estão em falta. Aqui o início 

da rampa, em Belmonte junto à ponte do 
Pina.

 Na espectacular ponte 
dos Gogos falta apenas 
executar um dos 
encontros para possibilitar 
assentamento de via.
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 Benespera - O carril começa a chegar de 
Norte.

O apeadeiro da Benespera com o seu 
depósito de água em betão ... ainda com o 
simbolo da REFER.

 Visão do traçado a partir de 
Benespera, para Norte.
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 O limite Sul do carril, 
junto a Benespera. É ainda 

possível descortinar em 
fundo a ponte do Rebolal.

 Ponte  da Penha da Barroca já concluída 
entre Sabugal e Benespera.

O apeadeiro do Sabugal praticamente 
finalizado , mas onde continua a faltar o 

abrigo para passageiros.
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 Concordância e linha da 
Beira Alta, praticamente 
prontas, à entrada da 
Guarda.

Linha da Beira Baixa e 
concordância da Guarda
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 Nova bifurcação na linha da Beira Alta, para 
acesso à concordância da Guarda.

 Na concordância da Guarda 
faltam apenas os postes de 
catenária na ponte sobre o 

rio Diz.

 Via praticamente terminada à saída da 
Guarda.
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Também já estão colocados os 
postes de catenária, sendo que 

a superestrutura da via está 
praticamente finalizada. 

Nesta página podemos observar 
várias perspectivas da ponte 

da Penha Barroca. Os trabalhos 
estavam no princípio do mês 

de Março num estado bastante 
avançado. 

São visíveis os aparelhos 
carriladores instalados em cada 

um dos extremos da ponte.

Linha da Beira Baixa

António Gonçalves
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Não podíamos deixar de 
mostrar esta imagem com a 
locomotiva 1903 à frente de uma 
composição de carril destinado 
à Beira Baixa. Neste momento a 
composição estava parqueada 
na estação da Guarda 
aguardando ordens para iniciar 
os trabalhos.

Ao contrário dos anúncios 
feitos à comunicação social, 
as passagens de nível aos 
quilómetros 209.4 e 210.6 vão 
ser automatizadas ao invés de 
serem suprimidas através de 
passagens desniveladas. Já se 
encontram a ser instalados os 
equipamentos necessários ao 
seu funcionamento. 

Na foto da esquerda temos o 
local do quilómetro 199.6 onde 
em tempos existiu um desvio de 
via e obras. Com a modernização 
desapareceram todos os 
vestígios que ainda existam, tal 
como a casinha do agulheiro.
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Ainda ao quilómetro 199, desta 
vez com vista para a Covilhã, 
temos os postes de catenária 

colocados, mas a nível da 
instalação da linha está quase 

tudo por fazer.

Do lado da Guarda, junto ao 
quilómetro 199, mais uma 
curva enfiada dentro de uma 
trincheira. A opção por manter o 
traçado original não vai permitir 
velocidades muito elevadas.

Uma visão geral da zona do 
quilómetro 199. Como em tantas 
outras fotografias é bem visível 

que são muito mais as curvas 
existentes do que as rectas. 
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Nesta página podemos verificar 
a situação das obras durante o 
mês de Março em quilómetros 
sucessivos. Na fotografia da 
esquerda temos o quilómetro 
201 com uma série de curvas 
"coladas" uma às outras, mais 
próprias de uma linha de via 
estreita do que de uma linha 
convencional.

Ao quilómetro 202 temos a 
percepção que a superestrutura 

de via está quase finalizada, 
vendo-se a intervenção que foi 

efectuada no suporte dos muros 
das trincheiras.

Finalmente ao quilómetro 
203 uma outra imagem 
representativa dos diversos 
trabalhos que têm decorrido 
ao longo dos últimos meses na 
linha da Beira Baixa.
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Uma vista frontal da ponte de 
Galrita onde são também visíveis 

os aparelhos carriladores. A via 
aqui está quase pronta a receber 

os comboios.

Com a camada de balastro 
colocada a norte de Benespera 
faltam ainda colocar travessas e 
carril. Embora já estejam fixados 
os postes de catenária ainda há 
um longo caminho a percorrer 
em termos de trabalhos.

Em Benespera já existem 
centenas de metros de carril 

para serem colocados ao longo 
da via. É ainda perceptível que a 
plataforma de passageiros está 

finalizada.
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Desta feita uma vista lateral 
da ponte de Galrita situada 
ao quilómetro 196.6 e com 70 
metros de comprimento. 

A instalação da via com 
balastro, travessas, carril 

e postes de catenária já se 
aproxima da ponte dos Gogos.

No entanto na ponte dos Gogos 
ainda se está a proceder à 
consolidação do encontro norte 
e o tabuleiro está em fase de 
acabamentos.
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Esta tem sido um óptima 
oportunidade para ver em 
acção a locomotiva  Alco 1500 
da Somafel com a composição 
em trabalhos de descarga de 
balastro.

Os taludes situados nesta parte 
da linha também foram alvo de 
beneficiação.

Na Beira Alta decorrem os 
trabalhos relacionados com 
a renovação integral de via 

como os que decorrem junto do 
apeadeiro da Gata ao quilómetro  

210.4. 

Linha da Beira Alta

António Gonçalves

A linha na zona dos 
apeadeiros de Vila Garcia e 
de Vila Fernando foi um dos 
locais alvo de intervenção.



Uma interessante imagem dos 
trabalhos que decorrem na 
Beira Alta com o levantamento 
da via antiga e a colocação 
em simultâneo da nova. 
Estes trabalhos decorrem 
habitualmente durante o 
período noturno passando 
despercebidos ao público em 
geral.

Ao quilómetros 218.5 a 
renovação da linha encontra-se 

finalizada. 

Já ao quilómetro 210.6, perto 
do apeadeiro da Gata, é notório 
onde a linha velha se encontra 
com a linha renovada.

44

Comboio CorrEio



 Há alguns meses que se passa 
pela linha desviada (nova linha). 
A passagem pela linha desviada 
obrigada a uma limitação de 60 

km/h ao passar as duas agulhas 
e de 80 km/h dentro da futura 

estação 

 À saída de Viana de Castelo 
já se vêm os primeiros postes 
de catenária. A colocação 
dos mesmos vem sendo 
feita de Valença para Viana, 
e a instalação dos mesmos 
está bem adiantada, faltando 
só algumas zonas mais 
complicadas, como certas 
curvas, tuneis e pontes

Comboio CorrEio

45

Linha do Minho

Valério Santos

Futura Estação Técnica do 
Carreço, localizada a uns 500 
metros depois do apeadeiro com 
o mesmo nome.
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Curiosamente a agulha sul, 
visível  na segunda foto da 
página anterior, tem travessas 
de madeira e a agulha norte, 
aqui fotografada, tem travessas 
de cimento.

 Construção da nova passagem 
inferior pedonal em Âncora 

Praia e ainda sem sinais dos 
elementos necessários à 

electrificação da via.

 A entrada na ponte do Coura 
após a passagem pela estação 
de Caminha. Nesta zona ainda 
não existem postes de catenária.
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 A estação ficará localizada entre 
os PK 120,886 e PK 121,862 a 
8 quilómetros da estação de 

Valença, permitindo ultrapassar 
a limitação de quantidade e 

comprimentos das linhas na 
atual estação fronteiriça.

 Futura Estação Técnica da 
Carvalha, à direita pode-se ver o 
G1 e G2, linhas para resguardo 
de material que terão 61 metros 
de comprimento, permitindo 
deixar locomotivas ou vagões ali 
estacionados.

Como é visível a ponte foi 
alvo de obras de  conservação 

e pintura. Ainda não estão 
instalados os suportes para o fio 

de catenária. 
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 Já foi construída uma 
vedação entre a linha 1 (geral) 
e as restantes. A linha 2 e 3 
permitirão que comboios de 
mercadorias aqui resguardem 
antes de irem para Espanha ou 
após voltarem de lá, bem como 
ali realizar ensaios de freio aos 
mesmos.

 A norte haverá o G3 (visível 
à direita) que devido ao 

seu reduzido comprimento 
só servirá para efeitos de 

escorregamento do sistema de 
sinalização.

O telheiro da estação de Valença 
terá de ser alteado, tal como 
aconteceu na estação de Viana 
do Castelo, para permitir a 
colocação da catenária.
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Estabilização  dE taludEs na 
linha do douro

A Portaria 253/2020, de 16 de Março autorizou a 
Infraestruturas de Portugal, S. A., a proceder à 

repartição de encargos relativos ao contrato da «Linha 
do Douro - Estabilização de Taludes de Escavação - Pk 
163+500, 164+350 e 169+700 até ao montante global de 
(euro) 2.600.000,00. 
 
Um dos locais que vai ser alvo de intervenção é à saida 
do túnel de Saião onde decorreu uma derrocada.

Fotografia de José Sousa em Março de 2020

aumEnto dE PassagEiros na CP
Segundo dados da empresa pública de 

passageiros foram transportados 145 
milhões de passageiros em 2019, mais 19 
milhões do que em 2018. 

Deste modo as receitas resultantes deste 
aumento de passageiros foram cerca de 
274 milhões de euros no ano passado. Isto 
significa que existiu um aumento de 5,7% em 
relação a 2018. 
Em termos de serviço os comboios urbanos 
de Lisboa e Porto foram aqueles que 
registaram um crescimento mais acentuado. 
Na zona de Lisboa, com um total de 103 
milhões, um aumento de 18,4 %. Quanto 
ao Porto foram 24 milhões de passageiros 
referentes a um aumento de 7,7 %.

Também no serviço do longo curso se 
verificou um aumento de 4,9% com um total 
de 6,7 milhões. Quanto ao serviço regional 
o aumento foi também significativo com um 
total de 11 milhões de passageiros o que 
significa um aumento de 5,2% em relação a 
2018.

Fotografia de Pedro André do Intercidades 
672 na passagem por Messines em Julho de 
2019.

Comboio CorrEio
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rEqualifiCação do tÚnEl do Pragal
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Com um valor de 249.449,72 €, ao qual acresce o IVA,  as 
obras têm um prazo de execução de 180 dias. A empresa 
responsável pela empreitada é a Sotecnisol, SA.

Fotografia : José Sousa em Novembro de 2019

No passado dia 16 de Março foi publicado no portal 
Base o anúncio relativo à empreitada de reparação 

de betão armado no túnel do Pragal. 
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  modErnização da linha dE sinEs

É intenção do Governo avançar para a modernização 
da Linha de Sines. desse modo a  Portaria 277/2020, 

de 18 de Março autorizou proceder à repartição de 
Encargos relativos ao contrato da «Empreitada de 
modernização da ligação ferroviária entre Sines e a linha 
do Sul», até ao montante global de (euro) 55.000.000,00, 
na condição de ter financiamento europeu com 
candidatura aprovada e sujeito a contrapartida pública 
nacional máxima de (euro) 12.963.500,00.

O investimento irá ser divido da seguinte maneira:
Em 2021: (euro) 8 225 000,00;
Em 2022: (euro) 40 851 562,50;
Em 2023: (euro) 47 742 187,50;
Em 2024: (euro) 8 181 250,00. 
Cai assim por terra a construção nos próximos tempos 
de uma nova ligação ferroviária que permitisse eliminar 
definitivamente as limitações existentes na linha de 
Sines.

Fotografia de Pedro André de uma composição a 
caminho do Terminal XXI na pior rampa da linha de Sines 
perto do antigo apeadeiro da Ortiga em Julho de 2014.
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No passado dia 12 de Março o Conselho 
de Ministros aprovou um aumento de 95 

milhões de euros destinados à expansão da 
rede de metro do Porto. “Assim, o valor da 
empreitada para a Linha Amarela passa a ser 
de 130 milhões”, aumentando cerca de 35 
milhões de euros, enquanto “o da Linha Rosa 
se fixa em 235 milhões”, o que significa um 
acréscimo de 60 milhões. 

govErno rEforçou vErba Para o mEtro do 
Porto

mEtro do Porto rECEbE 107 milhõEs Euros

A Comissão Europeia, através do Fundo de Coesão, anunciou o investimento 
no sistema de metropolitano do Porto. Este valor atinge praticamente 25 % 

do custo estimado de  modernização e expansão da rede. O Fundo de Coesão 
“investirá 107 milhões de euros para modernizar a rede do metropolitano 
do Porto, o que permitirá tornar os transportes públicos mais apelativos, 
reduzirá o tráfego e a poluição e garantir viagens mais seguras, mais rápidas 
e confortáveis para os passageiros”. 

Fotografia de Nuno Miguel em Agosto de 2015 de uma composição do metro 
em Matosinhos.

Este reforço de verba surge depois do 
cancelamento do concurso público anterior, 
onde as propostas dos candidatos tinham 
excedido o preço base do concurso.

Fotografia de Tiago Duarte junto à Ponte 
D.Luiz na linha D (amarela) em Setembro de 
2016.
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  insPEção Por ultrassons na rEdE fErroviária 

A empresa Infraestruturas de Portugal 
foi autorizada pela portaria 252/2020, 

do passado dia 16 de Março a proceder  
à repartição de encargos relativos ao 
contrato para «Aquisição de serviços 
para inspeção por ultrassons e 
correntes induzidas ao carril na RFN, em 
contínuo e com veículo pesado», até ao 
montante global de (euro) 480.978,00, a 
que acresce IVA à taxa legal em vigor. 

ContinEntal rail quEr oPErar Em Portugal

Fotografia de João Cunha  de um comboio de contentores da 
Continental Rail entre Madrid e Bilbao em Junho de 2019 .

O valor terá de ser repartido do seguinte modo:

2020: (euro) 160.326,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
2021: (euro) 160.326,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
2022: (euro) 160.326,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.

Fotografia de André Lourenço com uma das circulações destinada à 
inspeção por ultrassons. Neste caso o comboio 30106 (Guimarães - Régua) 
na passagem por Godim no dia 27 de Maio de 2016.

Segundo o site Transportes em Revista 
[http://www.transportesemrevista.com/ ] 

a empresa  Continental Rail solicitou ao IMT 
– Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 
uma atribuição do certificado de segurança 
ferroviário, o que irá permitir que a empresa 
espanhola possa operar em Portugal. O 
objectivo da empresa poderá passar pelo 
transportes de contentores utilizando para 
isso locomotivas interoperáveis e vagões-
plataforma. 
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A Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 13/2020 autorizou a despesa relativa 

à construção de novos troços do Sistema 
de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do 
Porto. Foi aprovada a construção dos troços 
Casa da Música-S. Bento, a expansão da 
linha Amarela (Sto. Ovídio-Vila d’Este), que 
inclui a construção de um Parque de Material 
e Oficina (PMO) em Vila d’Este, e autorizar a 
Metro do Porto, S. A., a realizar a respetiva 
despesa, até ao montante global de (euro) 
407 700 000,00, valor ao qual acresce IVA à 
taxa legal em vigor.
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ExPansão do mEtro do Porto

loComotivas 1400s aloCadas à linha do douro

Fotografia de Tiago Duarte em Outubro de 
2016 com uma composição na linha D em 
Santo Ovídio.

No decurso da rentabilização da frota da CP, e após terem sido 
recuperadas locomotivas da série 1400 e carruagens schindler, 

foram feitas alterações à oferta na linha do Douro. Deste modo os 
comboios Interregionais que circulam entre o Porto e o Pocinho 
em ambos os sentidos,  861, 862, 866 e 875 passaram desde o 
passado dia 1 de Março a serem efectuados por composição de 
locomotiva e carruagem. Isto permite que algumas automotoras 
alugadas a Espanha possam ser deslocadas para os serviços na 
linha do Oeste.

Na fotografia do José Sousa, tirada nas Covelinhas no dia 8 de 
Março de 2020, é visível uma dessas composições já em serviço. 
Temos a destacar nesta fotografia o facto de cada uma das 
carruagens schindler apresentar uma decoração diferente, tema 
referido mais em pormenor nesta edição da Trainspotter.
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No passado dia 18 de Março a locomotiva 1554 foi deslocada do 
Entroncamento para as oficinas do Barreiro onde irá ser alvo de 

reparação só ao nível das válvulas de freio e outros componentes 
que também precisem de reparação. A sua finalidade será de rebocar 
o comboio socorro e outros serviços especiais ficando assim ao 
serviço da CP .A marcha que foi feita a T-50 com recurso à locomotiva 
5614 para tracção e a locomotiva 1408 para peso freio.

loComotiva 1554 rumou ao barrEiro 

Nas fotografias do Jorge Lopes presentes nesta página 
podemos ver a composição pronta para partir da estação do 
Entroncamento.
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O João Morgado também captou a imagem da marcha 
a caminho do Barreiro, desta feita a sul da estação do 
Entroncamento nas imediações do Terminal Vale do Tejo. 
Depois da Takargo ter adquirido algumas MLWs, é a vez da CP 
voltar a colocar em funcionamento mais uma destas unidades.

Nesta fotografia, do mesmo autor, podemos ver mais em 
pormenor a locomotiva 1554 sobre os carris, depois da 
totalidade da frota ter sido encostada em finais de 2011.
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No passado dia 12 de Março a CP procedeu ao transporte 
de diverso material entre Contumil e as oficinas de 

Guifões. Foram movimentadas 7 carruagens Sorefame de 
diversas séries, mais precisamente as unidades 22-40 012, 
10-69 507, 22-40 007, 10-69 503, 106-9 513, 22-40 049 e 22-
40 038. Estas carruagens fazem parte do lote que vai ser 
recuperado para futuramente entrarem ao serviço comercial.

EnCaminhamEnto dE matErial  Para guifõEs

Para além das 7 carruagens foi ainda transportado o locotractor 
1171, sem as bielas montadas, para ser pintado e depois colocado 
ao serviço no espaço oficinal.

O João Morgado fotografou a composição à passagem pela 
estação de Leça do Balio.

Nesta fotografia do João Morgado vê-se mais em pormenor o 
sentinel 1171 e ainda a locomotiva 1415 a servir como peso freio.
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O Eduardo Guimarães também captou a marcha do material n.º 31301 com destino 
a Guifões, como mostra a  fotografia  presente  nesta página da composição 
rebocada pela 5612 a passar em S.Mamede de Infesta. 

 modErnização da linha do oEstE

Foi adjudicada a modernização da linha do 
Oeste. Segundo informação disponibilizada 

pela Infraestruturas de Portugal o valor do 
investimento será de 61,5 milhões de euros.  A 
intervenção vai abranger nesta primeira fase 
os 43 quilómetros que separam as estações de 
Mira Sintra - Meleças e Torres Vedras, ficando 
a modernização dos restantes quilómetros 
dependente de uma outra empreitada.

O vencedor do concurso público relacionado com esta empreitada foi o 
consórcio formado pela Construções Gabriel A. S. Couto, M. Couto Alves e 
Aldesa Construcciones. Na próxima edição da Trainspotter iremos fornecer 
informações mais detalhadas sobre o tema.
Fotografia de José Sousa no Sabugo de uma composição de encaminhamento 
de material de empreiteiros em Março de 2013. 
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O governo deu autorização à IP (Infraestruturas de 
Portugal) para avançar com o concurso para a 

construção de um PMO (Posto de Manutenção Oficinal) e 
posto de abastecimento em Paços de Brandão, orçados em 
935 mil euros. Com este posto as automotoras deixaram de 
fazer marchas de 29km entre Oliveira de Azemeis e Sernada 
do Vouga, que assim deverá ser desactivado definitivamente. 
Este troço encontra-se encerrado a circulações comerciais 
desde 2013.

Posto dE manutEnção ofiCinal dE Paços 
brandão 

Em Novembro de 2017 a IP adjudicou por ajuste directo à Época 
- Gestão Estudos e Projetos, Lda, a “Elaboração do projeto para 
construção do Posto de Manutenção Oficinal (PMO) e posto de 
abastecimento no troço Espinho/Oliveira de Azeméis na Linha do 
Vouga”, pelo preço base de 25 mil euros.

Fotografia da estação de Paços de Brandão da autoria do José 
Sousa em Maio de 2018.

invEstimEnto na sinalização da rEdE fErroviária

A empresa Infraestruturas de Portugal foi autorizada 
pela portaria 276/2020, de 18 de Março, a proceder  

à repartição de Encargos relativos ao contrato da 
«Sinalização & ETCS - Conceção, Fornecimento, Montagem 
e Manutenção (vários troços da RFN)», até ao montante 
global de (euro) 53.568.000,00, a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor, na condição de ter financiamento europeu 
com candidatura aprovada e sujeita a um financiamento 
nacional máximo de (euro) 30.840.000,00, dos quais (euro) 
20.900.000,00 até 2023.

Fotografia do José Sousa na linha do Norte perto de Espinho em 
Maio de 2018.
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O ramal do Porto de Aveiro comemorou 
no passado dia 27 de Março o décimo 

aniversário desde que abriu ao tráfego comercial 
de mercadorias. Esta importante obra ferroviária, 
das mais significativas das últimas décadas em 
Portugal, liga a plataforma de Cacia na Linha do 
Norte até ao Porto de Aveiro. Segundo dados 
disponibilizados foram 6 225 comboios a percorrer 
estes carris. 

ramal do Porto dE avEiro CElEbrou 10 anos

takargo transPortou Carril na linha dE CasCais

Fotografia de Valério Santos do comboio Internacional n.º 
54038/9 (Plataforma de Cacia --» Triagem do Porto de Aveiro), ao 
quilómetro 5 do ramal , no dia 02 de Maio de 2019.

Durante as últimas noites do mês de Março, a Takargo efectou 
a descarga de carril ao longo da linha de Cascais. O carril que 

já se encontrava armazenado em Alcântara - Terra foi colocado  
em vários pontos da linha para ser utilizado mais tarde na 
substituição do existente. Para efectuar esta operação a Takargo 
deslocou uma composição tracionada pela “nova” locomotiva 
1565. 

Na fotografia principal temos a composição imobilizada em 
Alcântara - Terra no dia 30 de Março fotografada pelo Paulo Sousa. 
Na fotografia em pequeno temos a passagem da composição 
pela estação de Alcântara na madrugada do dia 31 de Março pela 
objectiva do Mauro Prates.
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Na sequência da aquisição da Comsa pela SNCF, a 
empresa trocou o nome para Captrain, a empresa 

de transporte de mercadorias da SNCF para o mercado 
europeu.

nova dECoração da CaPtrain ChEga às 335

Nas fotografias do Filipe Henriques, tiradas na estação da 
Pampiilhosa no dia 29 de Março passado, podemos observar 
a nova decoração.

Depois de uma primeira experiência nas locomotivas Bitrac da 
série 601 em 2019, é agora a vez das Euro 4000 da série 335 terem 
direito às novas cores. De base branca e verde, a decoração 
Captrain foi estreada pela 335.001 em Março, locomotiva 
habitualmente ao serviço dos tráfegos Espanha - Portugal 
operados em colaboração com a Takargo.
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No dia 26 de Março, José Alberto Sánchez 
fotografou o comboio 41807 El Espartal - 

Vilar Formoso , tracionado com a locomotiva 
335-001já com a nova decoração, sendo que 
a 6005 vinha a reboque. A fotografia foi tirada 
em Collado Villalba.
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rEabilitação  dE PontEs na linha do vouga

Na linha do Vouga vão decorrer obras no âmbito de uma 
empreitada relacionada com a reabilitação estrutural e 

proteção anticorrosiva de pontes metálicas. Com um valor total 
de 630.618,66 € o vencedor do concurso, Prozinco, terá 270 dias 
para finalizar as obras. Deste modo a IP volta a investir avultada 
verba na conservação da linha do Vouga que ainda está aberta ao 
serviço comercial.
Fotografia do Valério Santos da ponte sobre o rio Águeda com a 
data de 22 de Setembro de 2018.
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Numa questão de dias, a Renfe anunciou publicamente a 
intenção e retirou mesmo de serviço as últimas carruagens 

convencionais de serviço comercial. Anunciando que encontrou 
presença de amianto nas carruagens – não se chegando a 
perceber se foi uma surpresa, o que seria caricato – a empresa 
comunicou assim que eliminaria as últimas carruagens de tipo 
Arco (renovadas a partir de 2001) do seu último comboio, o 
diurno Vigo/Corunha – Bilbao/Hendaya.

rEnfE Elimina Últimas CarruagEns ConvEnCionais

Com a saída destas carruagens terminou 
também o serviço multi-tranches deste 
mítico comboio que atravessa todo o Norte 
de Espanha, substituído no imediato por 
uma velha composição Talgo IV no percurso 
Corunha – Hendaya e com promessa de, 
no futuro, adicionar outra composição para 
cobrir o trajecto Vigo – Bilbao, atrelado no 
trajecto comum.
A retirada das últimas nove carruagens 
do parque deu-se entre os dias 1 e 2 de 
Março, e ocorre numa altura em que a CP 
manifestou interesse por adquirir carruagens 

em Espanha. As carruagens Arco foram as 
últimas a ser fabricadas e foram refeitas a 
partir de 2001 nas oficinas Renfe de Malaga, 
estando aptas a 200 km/h e, genericamente, 
em muito bom estado. Todas as 41 carruagens 
estão agora sem serviço e 3 delas fazem parte 
do lote colocado à venda pela Renfe, e que a 
CP já está a analisar, tal como reportámos na 
nossa última edição.

Fotografia do João Cunha de um diurno Irun - 
Vigo bem composto por carruagens Arco, no 
Verão de 2015, junto a Sahagun.

modErnização na linha da bEira alta 
mangualdE - CEloriCo da bEira

Foi publicado no passado dia 30 de Março o anúncio de 
procedimento 3437/2020 relacionado com a empreitada de 

Modernização da Linha da Beira Alta, troço Mangualde - Celorico 
da Beira. Esta empreitada tem uma valor do preço base do 
procedimento de 103 milhões de euros e vai abranger cerca de 39 
quilómetros entre as estações de Mangualde e Celorico da Beira.  
Na próxima edição vamos apresentar em pormenor as principais 
intervenções que estão previstas decorrer.

Fotografia do José Sousa da estação de Celorico 
da Beira em Outubro de 2014.
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As pontes de Murça e do Pocinho situadas 
na linha do Douro vão ser alvo de 

intervenção por parte da empresa Mota Engil, 
que assinou contrato com a IP no passado 
mês de Março no valor de 119.557,97 €. 
A reabilitação das pontes vai abranger a 
substituição das travessas existentes e o 
prazo de execução será de 90 dias.

intErvEnção Em PontEs da linha do douro

substituição dE travEssas na linha do sul

Fotografia de José Sousa da ponte de Murça 
em Março de 2020.
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Vão ser substituídas as travessas de madeira existentes nas 
estações de Alcácer do Sal e de Vale do Guizo situadas na 

linha do Sul. Embora estas estações fiquem situadas num troço 
ferroviário que viu o movimento ferroviário reduzido após a 
abertura da Variante de Alcácer, o mesmo continua a ser utilizado 
habitualmente por comboios de mercadorias. O investimento 

ronda os 250 000 euros e para além da substituição de travessas 
de madeira por travessas de betão, a empreitada abrange ainda 
a constituição de barras longas soldadas. Na fotografia do José 
Sousa na estação de Vale do Guizo em Junho de 2011 é visível 
parte da via que vai ser agora alvo de intervenção.
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tExto E fotografias: João Cunha ©

Com este artigo, inicio uma série 
consagrada aos Caminhos de Ferro 
Réticos – os Rhätische Bahn (RhB). 

Esta rede de caminhos de ferro helvética serve 
o cantão de Grisões, o maior dos cantões suíços 
e que se estende por toda a zona Sul do país, 
fazendo fronteira com a Itália, o Liechtenstein e 
a Áustria.

Este	 cantão	 é	 o	 herdeiro	 da	 antiga	 província	
romana	da	Récia	(ou	Rhaetia,	em	latim),	o	que	vale	
também	 para	 ser	 o	 único	 cantão	 suíço	 com	 três	
línguas	 oficiais	 reconhecidas:	 Italiano,	Alemão	 (a	
língua	principal	nos	dias	de	hoje)	e	o	Romanche,	
que	 deriva	 directamente	 dos	 seus	 tempos	 do	
império	 romano,	 e	 que	 ainda	 é	 falado	 por	 cerca	
de	15%	da	população.	Chur	(ou	Coira)	é	a	capital	
regional,	fundada	no	ano	15	antes	de	Cristo.

A	complicada	história	da	região	culminou	com	a	
pertença	na	 federação	helvética	a	partir	de	1798,	
mantendo	nos	dias	de	hoje	uma	constituição	própria	
e	que	evolui	de	 forma	segura	e	 regular,	ao	 longo	
dos	tempos.	(ver	mapa	1	na	página	seguinte)

Este	cantão,	entre	os	mais	ricos	da	Suíça	e	com	
um	PIB	per	capita	que	supera	os	50.000	USD	por	
ano,	é	integralmente	montanhoso	–	toda	a	sua	área	
está	 dominada	 pelos	Alpes,	 onde	 domina	 o	 pico	
Bernina,	 do	 alto	 dos	 seus	 4.049	 metros,	 o	 mais	
alto	 da	 região.	 Uma	 característica	 distinta	 desta	
região	é	a	de	que	quase	todas	as	montanhas	são	
muito	 íngremes,	 formando	alguns	 dos	 vales	mais	
profundos	de	todo	o	maciço	alpino,	alojando	assim	
também	 alguns	 dos	 glaciares	 mais	 importantes	
da	 Europa,	 o	 que	 torna	 a	 região	 numa	 escolha	
obrigatória	 para	 os	 amantes	 dos	 desportos	 de	
inverno	 –	 14%	 do	 PIB	 da	 região	 é	 oriundo	 do	
turismo,	 o	 que	 se	 relaciona	 em	muito	 com	 estes	
factos.

Entre	 as	 mais	 famosas	 estâncias	 de	 ski	 do	
mundo	 contam-se	algumas	desta	 região,	 com	St.	
Moritz	e	Davos	à	cabeça,	duas	das	cidades	mais	
caras	da	Europa	e	famosas	pela	concentração	de	
milionários	sobretudo	no	Inverno.	A	estas,	é	ainda	
obrigatório	juntar	Arosa.

A mAis belA rede 
ferroviáriA do mundo

PArte i
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Esta	 introdução	 à	 região	 é	 importante	 para	
entender	tudo	o	que	se	segue:	porque	é	que	a	rede	
se	 desenvolveu	 como	 desenvolveu,	 porque	 é	 tão	
bela	e	porque	é	que	a	sua	operação	é	tão	singular.

Bem-vindos	assim	aos	caminhos	de	ferro	réticos,	
a	 rede	 métrica	 mais	 importante	 e	 de	 aderência	
simples	(sem	cremalheira)	mais	alta	da	Europa.	E,	
muito	provavelmente,	a	mais	bela	 rede	 ferroviária	
do	nosso	planeta.

Mapa do Cantão de Grisões

O famoso hotel Intercontinental de Davos, uma das mais importantes estâncias de Inverno 
da Europa
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Estação de Chur

Passagem do Glacier Express por Landquart

RhB – a Empresa
O	cantão	dos	Grisões	é	de	todos	os	cantões	suíços	

aquele	 que	 é	 menos	 tocado	 pela	 rede	 ferroviária	 de	
bitola	 internacional,	 neste	 caso	 pela	 rede	 da	 SBB,	 os	
caminhos	de	 ferro	da	confederação	suíça.	Com	efeito,	
a	SBB	dispõe	de	apenas	duas	estações	em	 todo	este	
território,	sendo	uma	delas	a	de	Chur,	a	capital,	e	a	outra	
na	 dinâmica	 cidade	 de	 Landquart,	 poucos	 quilómetros	
ao	lado.

A	extrema	dificuldade	de	inserção	do	caminho	de	ferro	
na	 mais	 montanhosa	 das	 regiões	 suíças	 explica	 este	
facto	interessantíssimo,	como	explica	também	o	precoce	
desenvolvimento	 da	
rede	 regional	 dos	 RhB	
(desde	 1888).	 Os	 RhB	
são	 uma	 empresa	
por	 quotas,	 sendo	 o	
cantão	 dos	 Grisões	 o	
seu	 maior	 accionista,	
com	 51,3%	 das	
acções,	 logo	 seguido	
pela	 Confederação	
Helvética,	 com	 43,1%.	
1%	 das	 acções	
está	 em	 instituições	
locais	 dos	 Grisões	 e	
os	 remanescentes	
4,6%	 na	 posse	 de	
privados	 (singulares	 e	
colectivos).

A	 empresa	 detém	

ainda	 uma	 participação	 de	
50%	 na	 companhia	 Glacier	
Express	 (os	 restantes	 são	
da	 MGB,	 outra	 companhia	
de	 caminhos	 de	 ferro	 de	
via	 estreita,	 que	 conecta	
com	 os	 RhB	 em	Disentis)	 e	
ainda	 50%	 na	 companhia	
Panoramic	 Gourmet	 que,	
entre	 outras	 coisas,	 fornece	
serviços	 de	 restauração	 a	
bordo	de	comboios	da	RhB.

A	 empresa	 tem	 uma	
actividade	 equilibrada,	
apesar	 dos	 constantes	
investimentos	 que	 efectua	
na	 sua	 rede	 e	 operação	 –	
em	 2018,	 o	 resultado	 foi	

positivo	em	1.738.000	CHF,	para	o	que	muito	contribuiu	
ser	 beneficiária	 de	 mais	 de	 180.000.000	 CHF	 em	
compensações	 por	 conta	 das	 obrigações	 de	 serviço	
público	quer	pelo	lado	da	infraestrutura	como	pelo	lado	
da	 operação.	 Esta	 subsidiação	 também	 revela	 bem	 a	
prioridade	 que	 é	 dada	 aos	 caminhos	 de	 ferro	 réticos,	
bem	compreensível	ou	não	fossem	o	principal	meio	de	
desencravamento	 desta	 região	 que,	 sem	 eles,	 seria	
particularmente	inóspita.



 Comboio intErnaCional

67

Breve descrição da rede
A	rede	dos	Caminhos	de	Ferro	Réticos	desenvolve-

se	um	pouco	ao	longo	de	toda	a	região,	com	excepção	
da	 ponta	 sudoeste,	 orientada	 para	 Bellinzona	 e	 onde	
passa	 o	 eixo	 fundamental	 do	 Gottardo.	 Essa	 região	
teve	em	 tempos	a	única	 linha	RhB	desligada	do	 resto	
da	rede,	que	ligava	precisamente	Bellinzona	a	Mesocco,	
e	que	 teve	serviço	de	passageiros	entre	1942	e	1972,	
mantendo-se	propriedade	da	RhB	até	2003,	para	alguns	
esporádicos	serviços	de	mercadorias.	Os	31	quilómetros	
ficaram	desde	2013	dedicados	a	uma	nova	estrada,	que	
ocupa	o	seu	canal	original.

O	eixo	mais	urbano	do	cantão	situa-se	entre	Thusis,	
Chur	e	Schiers,	onde	existem	aliás	diversas	secções	em	
via	dupla,	e	que	corresponde	também	à	zona	mais	plana	
e	baixa	de	 todo	o	cantão	–	Chur,	por	exemplo,	está	a	
pouco	mais	 de	 400	metros	 de	 altitude.	 Este	 é,	 de	 um	
ponto	de	vista	operacional,	o	eixo	vertebral	da	rede	dos	
RhB	–	onde	movimenta	mais	passageiros,	mais	carga,	
que	 serve	 a	 capital	 regional	 e	 onde	 estabelece	 não	

apenas	a	sua	sede	como	o	seu	depósito	(em	Landquart).	
Entre	Reichenau	e	Landquart,	a	linha	corre	paralela	ao	
Reno,	 um	 dos	 mais	 importantes	 rios	 europeus	 e	 que	
nasce	neste	cantão.

Daqui,	 a	 rede	 irriga	 o	 território	 no	 seu	 braço	
ocidental,	 em	 direcção	 a	 Breil	 e	 Disentis,	 estação	 de	
fronteira	ferroviária	e	onde	se	inicia	o	domínio	da	MGB	
–	Matterhorn	Gotthard	Bahn,	empresa	que	opera	a	linha	
de	via	métrica	entre	Disentis,	Andermatt,	Brig	e	Zermatt,	
e	que	cruza	a	rede	SBB	no	eixo	do	Gottardo.	Esta	linha	
corre	 paralela	 ao	 Vorderrhein	 (ou	 Reno	 Anterior),	 um	
dos	dois	braços	de	que	nasce	o	Reno,	a	partir	da	sua	
confluência	 com	o	Hinterrhein	 (ou	Reno	Posterior)	 em	
Reichenau.

A	rede	estende-se	ainda	para	oriente,	em	direcção	a	
Scuol,	graças	ao	túnel	de	Vereina,	aberto	em	1999,	que	
com	os	 seus	mais	 de	 19	 quilómetros	 é	 não	 apenas	 o	
maior	túnel	da	rede,	como	o	maior	túnel	do	mundo	em	via	
métrica.	Esta	obra	permite	aos	RhB	serem	a	alternativa	
vital	 para	 o	 trânsito	 de	Chur	 e	Davos	 para	 Scuol.	Até	

Mapa da rede - RhB
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1999	o	acesso	ferroviário	a	Scuol	fazia-se	por	Samedan	
/	St.	Moritz,	um	desvio	penalizador	e	que	não	permitia	
reagir	aos	impactos	que	as	fortes	intempéries	invernais	
causam	na	rede	rodoviária	regional.

A	 irrigação	 da	 zona	 meridional	 dos	 Grisões	 é	
feita	 através	 da	 mítica	 linha	 da	 Albula,	 classificada	
como	 património	 UNESCO	 entre	Thusis	 e	 St.	Moritz	 /	
Pontresina,	que	sobe	o	vale	com	o	mesmo	nome	graças	
a	uma	obra	de	engenharia	civil	que	ainda	hoje	merece	
figurar	 na	 galeria	 das	mais	 ilustres	 proezas	 realizadas	
pela	mão	do	Homem.	De	Samedan,	 nas	
proximidades	de	St.	Moritz,	sai	uma	linha	
para	Scuol,	que	encontra	a	saída	do	túnel	
de	 Vereina	 nas	 proximidades	 de	 Lavin.	
Entre	esta	 linha	e	a	base	setentrional	da	
rede,	na	zona	de	Chur,	existe	ainda	a	linha	
Chur	–	Klosters,	que	serve	Davos,	e	que	
atravessa	 um	 vale	 profundíssimo	 e	 um	
desnível	 imenso	 entre	 Davos	 e	 Klosters	
para	poder	servir	a	que	será,	porventura,	
a	zona	mais	apetecível	para	os	desportos	
de	Inverno	e	que	é	famosa,	também,	pelo	
encontro	 anual	 dos	 principais	 líderes	
políticos	mundiais	que	por	ali	se	realiza	no	
final	de	Janeiro	ou	início	de	Fevereiro.

Existe	 ainda	 um	 ramal	 entre	 Chur	 e	 Arosa,	 que	
percorre	 aliás	 os	 seus	 primeiros	 dois	 quilómetros	
literalmente	no	meio	das	ruas	de	Chur,	e	cuja	importância	
é	 tremenda	 também	 pela	 importância	 de	Arosa	 como	
estância	de	desportos	de	inverno	ou	de	relaxantes	férias	
de	montanha	no	Verão.

A	rede	não	fica	completa	sem	a	sua	ligação	com	Itália,	
e	 mais	 particularmente	 a	 Tirano,	 localidade	 fronteiriça	
de	 Itália,	onde	chega	uma	 linha	de	bitola	 internacional	
operada	 pela	 Trenitalia.	 Para	 isso,	 a	 ligação	 de	 St.	

O Reno Anterior, ao lado da linha para Disentis

 Estação de Davos



Moritz	 –	 Pontresina	 –	 Poschiavo	 –	 Tirano	 sobe	 até	
impressionantes	 2.253	metros	 de	 altitude,	 em	Ozpizio	
Bernina,	junto	ao	mundialmente	famoso	Lago	Bianco,	e	
coroando-se	assim	como	a	linha	ferroviária	de	aderência	
simples	(sem	cremalheira)	mais	alta	da	Europa.

Toda	 a	 rede,	 de	 384	 quilómetros,	 está	 electrificada	
a	 11.000	 kV	 /	 16,67	 Hz,	 com	 excepção	 da	 linha	 de	
Bernina	–	também	ela,	património	UNESCO	–	entre	St.	
Moritz	e	Tirano,	que	está	electrificava	a	1.000	V,	corrente	
contínua.	Toda	 a	 rede	 é	 ainda	 gerida	 com	 sinalização	
centralizada	 e	 automatizada,	 compreendendo	 ao	 todo	
84	 túneis	e	383	pontes,	em	 linhas	cuja	 rampa	máxima	
atinge	os	70	por	mil	 (Bernina),	os	60	por	mil	 (na	 linha	
Chur	–	Arosa)	e	ainda	45	por	mil	(Landquart	–	Davos).	
Pontos	 importantes	 como	Davos,	St.	Moritz,	Alp	Grum	
ou	Arosa	 situam-se	 todos	 acima	 dos	 1.500	metros	 de	
altitude.

Além	 do	 transporte	 de	 passageiros,	 que	 é	
maioritariamente	 frequentado	 por	 locais	 mas	 obtém	 a	
maioria	dos	seus	proveitos	dos	turistas,	a	rede	conhece	
ainda	um	importante	tráfego	de	mercadorias	regular.	O	
principal	produto	transportado	é	a	madeira	em	toros,	mas	
existem	ainda	importantes	solicitações	no	transporte	de	
cimento.	Mais	incrível,	várias	vilas	ao	longo	da	rede,	tão	
importantes	como	Arosa	ou	Scuol,	têm	abastecimentos	
básicos	 vários	 assegurados	 por	 comboio	 –	 é	 assim	

habitual	 o	 transporte	 de	 contentores	 refrigerados	 para	
abastecer	os	supermercados	 locais	ou	ainda	cisternas	
com	 combustíveis,	 para	 abastecimento	 dos	 postos	
locais,	tipicamente	situados	perto	das	estações	dos	RhB.

Entre	 Chur	 e	 Domat	 existe	 ainda	 um	 troço	 em	 via	
algaliada,	 que	 permite	 aos	 SBB	 servirem	 algumas	
das	 indústrias	 aí	 instaladas,	 e	 com	 ramais	 próprios.	A	
curiosidade	 é	 que	 neste	 troço,	 em	 via	 dupla,	 apenas	
a	via	 localizada	a	Sul	é	algaliada,	o	que	não	deixa	de	
proporcionar	 uma	 operação	 ferroviária	 particularmente	
interessante	e	desafiante.	Este	é	também	o	ponto	mais	
a	Sul	a	que	os	SBB	acedem	neste	cantão.

Em	Landquart,	os	RhB	 têm	o	seu	grande	depósito.	
Mais	de	45.000	metros	quadrados	de	oficinas	asseguram	
a	perfeita	manutenção	de	todo	o	material	circulante	da	
rede,	 a	 que	 se	 soma	 uma	 imponente	 rotunda	 coberta	
com	20	posições	de	parque,	integralmente	electrificada.	
Um	enorme	parque	de	vias	permite	ainda	o	 resguardo	
das	carruagens	dos	RhB	e	a	classificação	e	preparação	
dos	comboios	de	mercadorias,	e	está	em	construção	um	
parque	 adicional	 nas	 imediações	 da	 estação	 Lanquart	
Ried.	Nesta	estação	existem	capacidades	para	trasfega	
de	mercadoria	da	rede	internacional	para	a	rede	rética,	
operação	 não	 muito	 habitual	 mas	 não	 inédita	 –	 há	
mesmo	registos	de	utilização	das	zorras	dos	RhB	para	
o	transporte	de	vagões	SBB	completos,	na	via	métrica!

 Perto de Ozpizio Bernina, o comboio ladeia o famoso Lago Bianco
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 Manobras no depósito de Landquart

Um breve olhar à operação
O	desenvolvimento	de	cada	uma	das	linhas	dará,	em	

próximos	artigos,	o	espaço	necessário	para	aprofundar	
uma	operação	 tão	bela	e	 fascinante	como	a	dos	RhB.	
Em	 constante	 evolução,	 à	 medida	 de	 um	 esforço	 de	
investimento	 quase	 sempre	 regular,	 a	 operação	 dos	

serviços	de	passageiros	dos	RhB	
apoia-se	 numa	 frota	 de	 grande	
dimensão:

o 58 locomotivas / 
automotoras

o 20 automotoras Stadler

o 6 comboios articulados 
Stadler (Alvra)

o 46 carruagens 
panorâmicas

o 245 carruagens e furgões 
para bicicletas

o 13 carruagens restaurante

o 20 furgões de bagagens

o 36 veículos históricos em 
estado de marcha

A	 isto	 juntam-se	 mais	 de	
600	 vagões	 para	 o	 serviço	 de	 mercadorias,	 com	
preponderância	 para	 as	 plataformas	 adaptadas	 ao	
transporte	de	madeira	e	para	o	transporte	de	carros,	este	
último	operado	entre	as	pontas	do	túnel	de	Vereina.

Ao	todo,	quase	1.100	veículos	estão	dados	ao	activo	

 Automotora Allegra rebocando carruagens, junto ao mítico viaduto de Landwasser, na linha de Albula
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para	 a	 operação	 dos	 384	 quilómetros	 dos	 Caminhos	
de	 Ferro	 Réticos.	 Para	 os	 próximos	 anos,	 desenha-
se	a	substituição	de	todos	os	 tractores	por	um	modelo	
encomendado	 à	 Stadler	 com	 pantógrafo	 e	 baterias,	 e	
ainda	 a	 recepção	 de	 novas	 automotoras	 Stadler	 para	
substituir	 boa	 parte	 das	 locomotivas	 eléctricas.	 Estas	
novas	 automotoras	 vão	 assim	 continuar	 a	 tradição	
de	 rebocarem	 carruagens	 e	 permitirão	 incrementar	 a	
capacidade	da	rede.

No	 essencial,	 a	 linha	 de	 Bernina	 é	 o	 caso	 mais	
singular	 da	 rede,	 também	mercê	 da	 sua	 electrificação	
distinta.	 Ali	 operam	 apenas	 automotoras,	 usando	 um	
misto	 de	 automotoras	 bitensão	 da	 Stadler	 (fornecidas	
em	2009)	e	da	ABB	(de	1988).	A	frota	ali	usada	serve-se	
ainda	do	depósito	de	Poschiavo,	única	descentralização	
da	manutenção	dos	RhB	e	sediada	nesta	cidade,	que	é	
a	capital	da	sub-região	Bernina	do	cantão	dos	Grisões.	
Estas	automotoras	raramente	circulam	sozinhas,	sendo	
o	mais	habitual	rebocarem	composições	que	vão	de	1	a	
7	carruagens,	fabricadas	em	distintos	períodos,	podendo	
ainda	rebocar	vagões	de	mercadorias	também.

Na	outra	linha	património	mundial	da	Humanidade,	a	
de	Albula	entre	St.	Moritz	e	Chur,	circulam	as	fantásticas	
composições	 Alvra,	 comboios	 articulados	 (ou,	 melhor	
dizendo,	indeformáveis)	da	Stadler	e	que	dispõem	de	um	

nível	de	conforto	único.	Rebocados	(ou	empurrados)	por	
locomotivas	eléctricas	(as	Ge	4/4	III,	de	1993)	ou	pelas	
automotoras	Allegra	da	Stadler	(da	mesma	série	das	que	
circulam	na	linha	de	Bernina,	pois	são	bitensão),	estes	
comboios	 dispõem	 de	 uma	 cabine	 numa	 das	 pontas,	
comodidades	de	1ª	e	2ª	classe,	bar	e	um	espaço	para	os	
mais	pequenos	brincarem,	que	inclui	um	escorrega!	Na	
extremidade,	do	 lado	da	 locomotiva	(ou	da	automotora	
ou,	 ainda,	 das	 carruagens	 convencionais	 adicionais	
que	se	atrelarem),	encontra-se	um	espaço	panorâmico	
(com	 janelas	 no	 tecto),	 sem	 lugares	 sentados	 mas	
com	 janelas	 de	 abrir	 (com	 comando	 eléctrico!)	 e	 cuja	
marcação	de	classe	é	acompanhada	do	pictograma	da	
máquina	fotográfica…	sim,	é	o	espaço	de	eleição	para	
desfrutar	da	paisagem	com	a	cabeça	de	fora	e	máquina	
em	 punho!	 Estas	 composições	 integram	 aos	 fins	 de	
semana,	habitualmente,	uma	das	 luxuosas	carruagens	
restaurante	 (Gourmet)	 dos	 RhB	 que,	 de	 todas	 as	
observações	 feitas,	 circulam	quase	 sempre	 totalmente	
lotadas.

As	 várias	 famílias	 operacionais	 dos	 RhB	 marcam	
ainda	as	diferenças	adicionais.	Na	 linha	de	Pontresina	
para	 Scuol-Tarasp,	 são	 habitualmente	 as	 locomotivas	
Ge	4/4	II,	dos	anos	70	e	80,	as	chamadas	à	tracção	de	
conjuntos	tipicamente	formados	por	quatro	carruagens,	

 Locomotivas Ge 4-4 II, de design tipicamente suíço, na estação de Klosters. De notar a variedade de carruagens
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uma	delas	piloto	–	sim,	o	push-pull	está	por	toda	a	parte.

De	Scuol,	sai	ainda	a	família	dos	grandes	comboios	
Scuol	–	Disentis,	que	cobrem	por	isso	a	maior	distância	
da	 rede.	São	quase	sempre	efectuados	 também	pelas	
locomotivas	Ge	 4/4	 II,	 e	 por	 composições	 tipicamente	
longas	 com	 carruagens,	 onde	 cabe	 ainda	 um	 furgão	
de	 bagagens	 com	 pantógrafo	 e,	 aos	 dias	 de	 semana,	
um	 ou	 dois	 vagões	 com	 contentores	 da	 Scoop,	 os	
supermercados	mais	habituais	por	estas	paragens.

Na	zona	urbana,	os	comboios	entre	Thusis	e	Schiers	
são	tipicamente	operados	por	uma	das	cinco	automotoras	
Allegra,	da	Stadler,	de	4	veículos	e	monotensão,	sendo	
os	comboios	que,	neste	particular,	têm	menos	história.

Por	 fim,	 com	 epicentro	 em	 Davos,	 temos	 as	 rotas	
Filisur	(na	linha	de	Albula)	–	Davos	e	Davos	–	Landquart,	
normalmente	a	cargo	de	 locomotivas	 (Ge	4/4	 II	ou	Ge	
4/4	 III),	um	número	de	carruagens	com	um	mínimo	de	
quatro	e	carruagem	piloto	incorporada.	Não	raras	vezes,	
uma	 automotora	Allegra	 substitui	 as	 locomotivas,	 que	
circulam	muitas	 vezes	 a	meio	 do	 comboio	 quando	 há	
necessidade	de	reforçar	a	composição	em	Davos.

Sobram	ainda	os	comboios	Klosters	–	Davos,	a	cargo	
das	míticas	automotoras	da	 série	511-515	da	RhB,	as	
mais	antigas	da	rede,	e	que	encontram	aqui	o	seu	último	
refúgio,	 com	 escapadelas	 diárias	 até	 Landquart,	 para	

rodarem.

Na	 linha	 de	 Arosa	 o	 mais	 comum	 é	 serem	 as	
automotoras	 Stadler	 de	 3	 veículos,	 bitensão,	 as	
chamadas	para	o	serviço.	Nos	períodos	de	maior	procura	
(e,	no	Inverno,	isso	é	quase	todos	os	dias)	rebocam	ainda	
carruagens	 adicionais	 e	 aos	 dias	 úteis	 rebocam	ainda	
vagões	Scoop	e	cisternas	com	combustíveis,	passando	
pelo	meio	das	ruas	de	Chur.

É	 fundamental	 destacar	 ainda	 a	 passagem	 do	
famoso	Glacier	Express,	que	liga	Zermatt	com	St.	Moritz,	
que	 se	 auto-intitula	 como	 o	mais	 lento	 dos	 expressos	
ferroviários	mundiais,	dispondo	de	um	serviço	de	luxo	a	
bordo	de	carruagens	panorâmicas	modernas.	Há	ainda	
a	destacar	a	operação	do	Bernina	Express,	entre	Chur	e	
Tirano,	percorrendo	neste	caso	toda	a	extensão	de	linha	
classificada	pela	UNESCO	como	património	mundial	da	
Humanidade:	Thusis	–	Tirano.

As	carruagens	são	de	distintas	gerações,	dos	anos	50	
aos	anos	2000,	e	têm	distintas	tipologias	(panorâmicas,	
1ª	 classe,	 2ª	 classe,	 1ª+2ª,	 com	e	 sem	 furgão,	 etc.)	 e	
andam	 frequentemente	 bastante	 misturadas.	 O	 que	
parece	um	caos	aparente	transforma-se,	após	algumas	
observações,	 na	 constatação	 de	 que	 a	 formação	 das	
composições	 é	 habitualmente	 muito	 consistente	 de	
família	para	 família,	geralmente	sem	qualquer	 falha	de	
padrão.

 Carruagens FFA2, em Sagliains



Nas	 carruagens,	 destacam-se	 as	 de	 tipo	 FFA1,	
construídas	 entre	 1962	 e	 1979,	 seguidas	 das	 FFA2	
construídas	entre	 1978	e	1984,	 com	maior	 conforto.	A	
FFA	(Fahrzeugwerke	Altenrhein	AG)	adoptava	conceitos	
de	 construção	 muito	 tipicamente	 suíços,	 fornecendo	
muitas	carruagens	para	bitola	estreita	e	normal,	muitas	
vezes	 num	 grau	 de	 quase	 indiferença	 com	 produtos	
similares	 da	 Schindler,	 até	 ser	 incorporada	 por	 esta	
em	1984.	Posteriormente,	a	própria	Schindler	passou	a	
Stadler,	em	1997.

Os	RhB	ainda	compraram	10	carruagens	de	tipo	FFA3,	
essencialmente	para	fecharem	a	encomenda	pendente,	
que	não	podia	ser	já	satisfeita	pelo	modelo	anterior,	por	
ter	 sido	 descontinuado.	 Já	 como	 Schindler,	 a	 fábrica	
forneceu	 ainda	 a	 família	PA-90,	 em	1992,	 de	 distintas	
tipologias	 e	 incorporando	 carruagens	 panorâmicas,	
um	 desenho	 que	 havia	 de	 ser	 seguido	 também	 para	
fornecimento	de	carruagens	similares	à	SBB,	em	bitola	
normal,	anos	mais	tarde.

Independentemente	 do	 período	 de	 construção	 e	
de	terem	ou	não	janelas	de	abrir	(todas	as	carruagens	
anteriores	a	1992	mantêm	essa	funcionalidade),	todas	as	
carruagens	foram	ao	longo	dos	tempos	profundamente	
modernizadas,	 a	 ponto	 de	 não	 terem	 distinção	 muito	
forte	 no	 seu	 interior	 não	 apenas	 entre	 si,	 mas	 até	
comparativamente	 com	 algumas	 das	 automotoras	
mais	 recentes.	 Com	 efeito,	 não	 apenas	 foram	 sendo	
instalados	bancos	mais	modernos	e	confortáveis,	como	
as	próprias	alcatifas	e	outras	comodidades	foram	sendo	

adaptadas	 para	 mostrar,	 tanto	 quanto	 possível,	 uma	
imagem	unificada	do	serviço	RhB.	E,	claro	está,	 todas	
as	carruagens	estão	equipadas	com	uma	climatização	
muito	potente,	capaz	desde	logo	de	aquecer	muitíssimo	
as	carruagens	mesmo	perante	 temperaturas	exteriores	
negativas,	o	que	é	frequente	ao	longo	do	ano.

A	cor	vermelha	é	dominante	em	 todo	o	material	da	
empresa,	em	linha	com	o	que	era	tradição	na	SBB,	tal	
como	no	passado	o	verde	escuro	foi	preponderante	nos	
RhB,	 ao	mesmo	 tempo	 da	 SBB.	As	 ligações	 culturais	
entre	as	empresas	são	evidentes	um	pouco	por	todo	o	
lado,	não	esquecendo	sinalização	e	regulamentação,	e	
indo	até	ao	próprio	cadenciamento	total	da	operação	na	
rede	dos	caminhos	de	ferro	réticos,	a	exemplo	do	que	é	
feito	na	rede	suíça	de	bitola	normal.

Todas	as	unidades	motoras	 têm	no	seu	 frontispício	
o	brasão	do	cantão	dos	Grisões,	acentuando	a	imensa	
proximidade	 institucional	 e	 cultural	 dos	 caminhos	 de	
ferro	 réticos	 à	 própria	 identidade	 da	 região.	 São,	 de	
facto,	indissociáveis.

Fontes:

-	Relatório	e	Contas	de	2018	da	RhB

-	Le	chemin	de	 fer	Rhétique,	1889-1999,	de	Patrick	
Belloncle

 Estação de Tirano. Uma automotora Allegra prepara-se para ir até St Moritz.
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 tExto:  bruno soarEs - movimEnto CíviCo PEla linha do vouga © 

O site informativo "Notícias de Aveiro" deu 
conta que "a Infraestruturas de Portugal 
(IP) estava autorizada pelo Governo a 

avançar com a anunciada construção de um posto de 
manutenção oficinal (PMO) e posto de abastecimento 
no troço Espinho/Oliveira de Azeméis da Linha do 
Vouga, orçados em quase 940 mil euros."	

Estas notícias podem indiciar que, ao avançar 
com esta medida, a IP pode estar a programar 
o encerramento definitivo do troço que liga 
Oliveira de Azeméis a Sernada do Vouga, o qual 
já não é explorado pela CP, de forma comercial, 
através do serviço ferroviário. O motivo desta 
"não exploração" tem que ver, por um lado, com 
o péssimo estado da via mas, por outro, com a 
fraca procura pelas populações, muito por culpa 
da falta de oferta e dos horários completamente 
desajustados, que se foi verificando ao longo das 
últimas décadas. 

Este troço continua em funcionamento para 
que possa ser feita a manutenção às composições 
ferroviárias que resistem entre Oliveira de Azeméis 
e Espinho. Desengane-se quem pensa que o 

troço, em vias de ser encerrado, não tem interesse 
comercial. É que este atravessa áreas densamente 
povoadas e industrializadas, entre Oliveira de 
Azeméis e Albergaria-a-Velha. Inclusive, é entre 
esta cidade e a localidade de Sernada do Vouga 
que se encontra uma das maiores atracções 
turísticas e paisagísticas da Linha do Vouga: a 
apelidada "Rampa de Albergaria". 

Neste sentido, decidimos partir, uma vez mais, 
para a luta pela preservação deste troço e, como 
tal, elaboramos um pequeno esquema de que 
como com uns reajustes na localização dos seus 
apeadeiros, este se poderia tornar novamente 
atractivo no serviço prestado às populações. 

Obviamente que estes reajustes só surtiriam 
efeito se a isso se aliasse, quer horários 
compatíveis com as actividades estudantis e 
laborais das pessoas, quer condições dignas 
em termos de infraestruturas, como a própria 
via e apeadeiros/estações, assim como das 
composições ferroviárias em circulação. Vamos 
"viajar", portanto, ao longo destes 30 quilómetros 
e analisar o que poderia ser feito.

linhA do vougA 
oliveirA de Azeméis - sernAdA do vougA

Cruzamento das marchas 27001 e 27002, Pinheiro da Bemposta, 25-07-2014 © Valério Santos

rEorganização das EstaçõEs E aPEadEiros
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Oliveira	 de	 Azeméis	 localiza-se	 ao	 quilómetro	 33	 da	
Linha	 do	 Vouga.	 É	 portanto,	 uma	 das	 localidades	 mais	
importantes	 desta	 via,	 pela	 sua	 indiscutível	 dimensão	
populacional,	comercial	e	industrial.	

A	 sul	 desta	 cidade,	 ao	 quilómetro	 35,	 encontra-se	 a	
localidade	 de	 Ul,	 muito	 conhecida	 pelo	 famoso	 pão	 de	
fabrico	 artesanal.	 Outrora	 uma	 estação,	 hoje	 em	 dia	 a	
paragem	 é	 um	 simples	 apeadeiro,	 que	 oferece	 poucas	
condições	 aos	 passageiros.	 Apesar	 disso,	 a	 sua	 actual	
localização	é	interessante	pela	proximidade	a	habitações	
e	escolas.	

Nota:	 seria	 importante	automatizar	a	passagem	de	nível	
existente	perto	da	Lactogal.

 Ul, 18-09-2011 © Pedro André

Oliveira de Azeméis, 20-06-2010 © Pedro André

 Ul, 11-06-2007 © José Sousa
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De	 Ul,	 partimos	 para	 a	 localidade	 de	 Macinhata	 da	
Seixa,	que	distam	cerca	de	1	quilómetro.		 	
Actualmente,	nesta	última	não	existe	qualquer	apeadeiro,	
mas	 tal	 como	 em	 Ul,	 existem	 zonas	 habitacionais	
interessantes	próximas	da	linha.	Seria	um	sitio	a	ter	em	
conta	para	a	criação	de	uma	nova	paragem.

 Macinhata da Seixa, 19-03-2020 © Aníbal Bastos

Macinhata da Seixa, 19-03-2020 © Aníbal Bastos

 Macinhata da Seixa, 19-03-2020 © Aníbal Bastos



balastro

77

Ao	quilómetro	38,	encontramos	a	localidade	de	Travanca,	
que	tal	como	as	duas	últimas,	continuam	a	pertencer	ao	
concelho	de	Oliveira	de	Azeméis.	
Para	além	de	estar	próximo	de	zonas	habitacionais,	está	
próximo	 de	 uma	 zona	 industrial	 que	 se	 encontra	 em	
franca	 expansão.	 No	 entanto,	 este	 apeadeiro	 também	
é	de	parcas	condições,	uma	vez	que	não	oferece	nada	
mais	aos	passageiros	a	não	ser	a	própria	plataforma.

 Travanca - Macinhata , 18-09-2011 © Pedro André  Travanca - Macinhata , 31-05-2014 © Valério Santos

  Travanca - Macinhata, 20-06-2010 © Pedro André
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É	nas	proximidades	do	quilómetro	40,	mais	concretamente	
no	lugar	de	Besteiros,	que	aconselhávamos	a	criação	de	
uma	 nova	 paragem,	 exclusivamente	 pela	 concentração	
populacional	que	ali	se	verifica.

Besteiros  © Google

Pk 40,  18-09-2011 © Pedro André

  Besteiros  © Google
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Cerca	de	um	quilómetro	depois,	seguimos	para	Figueiredo.	
É	aqui	que	se	encontra	o	nosso	primeiro	dilema:	manter	
ou	encerrar	este	apeadeiro.	
É	que	pela	sua	localização,	não	acreditamos	que	seja	de	
interesse	relevante	e,	com	a	criação	dos	novos	apeadeiros	
nos	quilómetros	anteriores,	o	seu	encerramento	tornaria	a	
viagem	menos	demorada.	
A	decisão	final,	do	nosso	ponto	de	vista,	deveria	sempre	
pertencer	 às	 populações	 e	 sua	 respectiva	 junta	 de	
freguesia.

 Figueiredo, 20-06-2010 © Pedro André Figueiredo, 18-09-2011 © Pedro André

Figueiredo, 20-06-2010 © Pedro André
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Ao	quilómetro	43,	chegamos	finalmente	à	vila	de	Pinheiro	
da	Bemposta.	Antiga	capital	do	concelho	oliveirense,	esta	
localidade	tem	interesse	histórico,	populacional	e	escolar.	
Tal	como	em	Ul,	a	estação	já	não	pertence	à	IP	e	hoje	é	
um	parco	apeadeiro.	
É	 aqui	 também,	 que	 se	 encontra	 o	 único	 cruzamento	
possivel	de	comboios	entre	Azeméis	e	Albergaria-a-Velha.

  Pinheiro da Bemposta, 06-09-2018 © Pedro André
Regional 5211 perto de Pinheiro da Bemposta, 28-06-2013 

© Valério Santos

 Pinheiro da Bemposta,19-04-2009 © Ricardo Ferreira
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De	 Pinheiro	 da	 Bemposta,	 seguimos	 para	 Branca,	 uma	
localidade	 já	 pertencente	 ao	 concelho	 de	 Albergaria-a-
Velha	e	que	se	encontra	no	quilómetro	46.	
Apesar	 de	 não	 se	 tratar	 de	 uma	 cidade,	 Branca	 tem	
também	uma	grande	concentração	populacional	e	serviços	
de	relevo	para	as	pessoas.	No	entanto,	a	actual	estação,	
que	se	encontra	completamente	ao	abandono,	está	num	
sítio	que	já	não	serve	tão	bem	a	população.	
Seria	 importante	 encerrar	 esta	 paragem	 e	 relocalizá-la	
cerca	de	um	quilómetro	depois.

Branca,  18-09-2011 © Pedro André

 Branca , 06-09-2018 © Pedro André Marcha n.º 27001, Branca, 25-07-2014  © Valério Santos
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Seria,	portanto,	ao	quilómetro	47,	que	aconselhariamos	
a	 criação	 de	 uma	 nova	 paragem	 (mais	 central)	 para	
servir	a	localidade	de	Branca.	
Um	 dos	 locais	 onde	 seria	 possível	 instalar	 o	 novo	
apeadeiro	era	perto	da	passagem	de	nível	 da	 rua	das	
Lages.	
Para	 além	 das	 novas	 urbanizações	 que	 têm	 surgido	
existem	 serviços	 fundamentais	 para	 as	 populações	
bastante	perto,	como	são	o	caso	da	Junta	de	Freguesia,	
CTT	e	agência	bancária.

Branca © Google

Passagem de nível da rua das Lages © Google
   Regional 5211 a passar pela Branca, 28-06-2013 

© Valério Santos
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É	 com	 a	 criação	 desta	 nova	 paragem,	 que	 surge	 novo	
dilema.	Ora,	a	estação	de	Albergaria-a-Nova,	dista	apenas	
1	quilómetro	e,	de	forma,	a	reduzir	os	tempos	de	viagem,	
seria	recomendável	encerrar	a	velha	paragem	de	Branca	
e	a	de	Albergaria-a-Nova,	passando	a	nova	paragem	de	
Branca	(centro)	a	serviar	ambas	as	populações.

Albergaria-a-Nova	encontra-se	 ao	quilómetro	 48.	Apesar	
de	 ter	 uma	 estação	 interessante,	 ao	 contrário	 de	 outras	
localidades,	hoje	em	dia	já	não	apresenta	uma	concentração	
populacional	 e	 industrial	 de	 relevo.	 Daí,	 considerarmos	
que	a	solução	poderia	ser	o	seu	encerramento	enquanto	
paragem.	

Albergaria-a-Nova, 20-06-2010 © José Sousa

 Marcha n.º 27001, Albergaria-a-Nova, 25-07-2014 
© Valério Santos Albergaria-a-Nova,  18-09-2011 © Pedro André
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É	 próximo	 ao	 quilómetro	 52	 que	 identificamos	 como	
imprescindível	a	criação	de	uma	nova	paragem.	
Aqui	se	encontra	a	zona	industrial	de	Albergaria-a-Velha,	
a	qual	se	tem	expandido	ao	longo	dos	últimos	anos.	Para	
além	disso,	na	sua	periferia	têm	surgido	estabelecimentos	
comerciais	 de	 interesse	 relevante	 para	 as	 populações.	
Para	 além	 das	 diversas	 empresas	 instaladas	 ao	 longo	
da	 linha	 do	 Vouga	 existe	 ainda	 uma	 grande	 superfície	
que	 ficaria	 a	 pouco	 mais	 de	 100	 metros	 de	 um	 futuro	
apeadeiro.

Zona Industrial de Albergaria-a-Velha  © Google

Localização do futuro apeadeiro a escassos 160 metros  do 
IC 2  © Google

Pormenor da zona industrial em relação à localização do 
futuro apeadeiro © Google



balastro

8585

Um	 quilómetro	 mais	 adiante,	 encontra-se	 o	 apeadeiro	
de	Urgueiras.	 Com	 a	 criação	 deste	 novo	 junto	 da	 zona	
industrial,	não	nos	parece	que	continue	a	fazer	sentido	a	
sua	existencia.	
Este	é	um	dos	casos	a	analisar	tendo	em	vista	um	possivel	
encerramento.

Urgueiras, 18-09-2011 © José Sousa

 Urgueiras, 20-06-2010 © Pedro André Urgueiras, 20-06-2010 © Pedro André
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Seguimos	 finalmente	 até	 ao	 quilómetro	 55,	 onde	
encontramos	a	cidade	de	Albergaria-a-Velha.	Em	termos	
populacionais	e	 industriais,	 não	difere	muito	de	Oliveira	
de	 Azeméis.	 É-nos,	 portanto,	 incompreensível	 como	
esta	cidade	não	preste	mais	atenção	ao	potencial	que	a	
Linha	do	Vouga	 lhe	 tem	para	oferecer.	Tem	uma	bonita	
estação	que	poderia	ser	aproveitada,	para	além	de	servir	
os	passageiros,	para	ser	um	núcleo	de	interpretação	da	
história	da	Linha	do	Vouga.	
Para	 aumentar	 o	 interesse	 da	 população,	 sugerimos	 a	
criação	dum	novo	apeadeiro	na	zona	sul	da	cidade,	cerca	
de	um	quilómetro	adiante,	pelos	pólos	de	interesse	público	
existentes	 nessa	 zona,	 como	 são	 os	 casos	 da	 escola	
secundária,	escola	básica,	pavilhão	e	piscina	municipal.

Nota:	seria	imprescindível	automatizar	as	duas	passagens	
de	 nível	 que	 antecedem	 a	 chegada	 ao	 centro	 desta	
cidade.  Albergaria-a-Velha, 06-09-2018  © Pedro André

Albergaria-a-Velha, 20-06-2010  © Pedro André
Possível localização do futuro apeadeiro de Albergaria-a-

Velha (Sul) © Google
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Estamos	a	finalizar	a	nossa	“viagem”	e	é	entre	os	quiómetros	
57	e	62	que	se	encontra	um	dos	traçados	mais	fascinantes	
da	Linha	do	Vouga:	a	“Rampa	de	Albergaria”.	Trata-se	de	
uma	obra	de	engenharia	um	pouco	arcaica	para	se	vencer	
o	 desnível	 existente	 entre	 Albergaria	 e	 Sernada.	 A	 via	
literalmente	serpenteia	pela	enconsta	e	pode	ser	avistada	
em	três	pontos	distintos.	Para	além	disso,	contemplamos	
dois	 tunéis,	 o	 do	 Minhoto	 e	 dos	 Açores,	 com	 43	 e	 116	
metros	de	comprimento,	respectivamente.	
Este	trajecto	não	tem	um	interesse	relevante	no	serviço	às	
populações,	 já	que	o	tempo	de	viagem	entre	Albergaria	e	
Sernada	é	 bastante	 significativo	para	 tão	 curta	 distância,	
mas	tem	um	valor	turístico	incalculável.	
Já	 em	 Sernada	 do	 Vouga,	 encontramos	 aquele	 que	 é	 o	
coração	da	Linha	do	Vouga	e,	portanto,	a	sua	maior	atração	
turística.	Manter	este	troço	seria	preponderante	para	haver	
uma	maior	afluência	de	passageiros,	de	e	para	este	local,	
nomeadamente	turistas.

 Albergaria-a-Velha, 18-09-2011 
© José Sousa

 Proximidades de Sernada do Vouga,
 18-09-2011 © Pedro André Túnel do Minhoto , 18-09-2011  © José Sousa
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