
Portugal Ferroviário - Os Caminhos de Ferro na Net

www.portugalferroviario.net Página 1

Edição 11 | Junho de 2011

Os horizontes do transporte 
de mercadorias

Especiais de cimento 
no Algarve

Portugal Ferroviário



Portugal Ferroviário - Os Caminhos de Ferro na Net

www.portugalferroviario.net Página 2

Redacção:

Carlos Loução 
João Cunha 
Pedro André 

Fotografias:

Carlos Loução 
Isabel Lopes 
João Cunha 
José Sousa 
Pedro André 

Contribuições para:

pfadmin@portugalferroviario.net

Endereço:

http://www.portugalferroviario.net

Ficha técnica

Editorial 3

Notícias 4

Especiais de cimento no Algarve 5
por Pedro André

Os horizontes do transporte de mercadorias 7
por João Cunha

De Faro a Vila Real de Santo António - 2ª parte 15
por Pedro André

Antes e Depois 18

Publicações 18

Índice

Foto de capa: Uma imagem já irrepetível: a 2627 à cabeça do madeireiro Mortágua - Pampilhosa - © Carlos Loução



Portugal Ferroviário - Os Caminhos de Ferro na Net

www.portugalferroviario.net Página 3

Há um ano, um grupo de rapazes, das mais variadas formações académicas, decidiu avançar com 
um projecto que já estava na forja havia algum tempo: escrever meia-dúzia de linhas, juntá-las 
numa espécie de revista e distribuir o resultado final para o público em geral, tanto para entusia-
stas ferroviários como para meros interessados por este meio de transporte. Depois de algumas 
tentativas e erros, depois de ultrapassadas algumas dificuldades informáticas, e depois duma 
edição de teste, o primeiro número saiu em Junho de 2010, com cinco páginas, mas já relatando 
algo pouco habitual: um comboio diurno de transporte de contentores a circular via Beja. Foi 
uma reportagem simples e humilde, mas contendo tudo o que era importante.
Com o tempo, a revista foi crescendo, o número de páginas foi aumentando consoante as novi-

dades, e outros assuntos foram sendo abordados. Falou-se, por 
exemplo, do final das 2600’s, do ocaso de carreira das 1960’s, 
da inauguração das novas variantes da Trofa e de Alcácer, de 
“caçadas” a comboios especiais (ou a diversos comboios), da In-
notrans, sempre dando-se um olhinho ao modelismo e às publi-
cações ferroviárias. Deu-se um olho, também, à sempre esque-
cida – pelos spotters – zona meridional da Linha do Sul, viajou-se 
pela “Rota dos Túneis”, no troço fronteiriço já desactivado da 
Linha do Douro, puxou-se pela memória para se relembrar os 

comboios que os espanhóis já nos cederam… enfim, fomos o mais abrangentes que pudemos e 
soubemos, tendo em conta que nenhum dos membros que, mensalmente, contribui para esta 
revista, é formado nas artes do jornalismo.
Caso as coisas tivessem corrido bem, esta seria a edição nº 13; porém, a escrita dos artigos e 
edição da revista é feita durante o nosso tempo livre, que, infelizmente, por vezes não abunda. 
Assim, as edições de Dezembro de 2010 e de Abril de 2011 acabaram por ver a sua saída adiada 
para o mês seguinte, por andarmos apertados de tempo no que respeita às nossas ocupações 
do dia-a-dia. É esta a desvantagem de sermos amadores no que fazemos, corrermos apenas por 
amor à camisola e por vontade de construirmos algo mais acessível ao comum amante da fer-
rovia nacional. No entanto, não posso deixar de agradecer a todos aqueles que, duma forma ou 
de outra, colaboram na revista, seja com textos, seja com fotografias, seja mesmo com ideias 
para secções e/ou artigos. Sem esse apoio, ser-nos-ia bastante mais difícil conseguir produzir 
esta publicação. E, claro, agradecer a todos aqueles que nos lêem, mês após mês. Um grande 
bem-haja a todos vós!
E, olhando para o futuro, o que esperar deste segundo ano da “Trainspotter”? Em suma, contin-
uar a acompanhar o que se passa na ferrovia portuguesa e arredores, não descurando os outros 
aspectos deste hobby (a fotografia, o modelismo), dando um olhinho ou outro além-fronteiras. 
Vamos procurar melhorar algumas lacunas que possamos ainda ostentar, e procurar fazer com 
que esta singela newsletter gratuita se torne numa referência em Portugal. Ambicioso? Talvez 
seja – mas, fazendo nossas as palavras duma antiga glória do futebol nacional, “deixem-nos son-
har, que isso não paga imposto”.

Editorial

Carlos Loução
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ESPECIAL PELA zoNA oESTE
No dia 14 de Maio, foi organizado um passeio entre Pataias e Martingança, 
com incursão pelo Ramal da Secil situado naquela estação. A circulação 
foi aberta ao público em especial - mediante inscrição prévia - sendo os 
participantes transportados pela UDD 0465.

NoVoS ComBoIoS DE CARVão
o tráfego Tejo Energia está em alta, devido às necessidades de transportar 
quantidades acrescidas de carvão entre Sines e a Central do Pego. As lo-
comotivas 4700 começaram as suas prestações neste serviço, havendo in-
clusivamente um serviço com dupla tracção pela cauda em conjunto com 
uma 5600.

Contamos na próxima edição desenvolver este tema.

© Carlos Loução

© José Sousa

LINHA DE ÉVoRA PERDE LIgAção A ESTREmoz
O 42º aditamento da Instrução de Exploração Técnica nº 50, que entrou 
em vigor a 10 de Maio, ditou o encerramento definitivo e oficial da Linha 
de Évora entre o PK 126.8 e a estação de Estremoz. Na prática, o troço em 
questão já não era percorrido por uma circulação ferroviária desde Fever-
eiro de 2010, quando o tráfego de cimento para Estremoz foi suspenso.

© Carlos Loução

Notícias

© João Cunha

© Ricardo Quinas

ComBoIoS DE REgRESSo A VALE Do PESo
 
Realizaram-se entre os dias 2 e 20 de maio, 10 comboios especiais de 
madeira entre o Entroncamento e Vale do Peso. Recordamos que este 
tráfego esporádico da CP Carga não se via desde o ano passado. 

Estes mesmos comboios realizaram paragem comercial em Ponte de Sor, 
igualmente para expedição de madeira.

AmoNíACo DE ESTARREJA VoLTA AoS CARRIS
 
Regressou recentemente o tráfego de amoníaco via linha do Leste, prove-
niente de Huelva para a fábrica da Quimiparque em Estarreja. o material 
carregado, normalmente 8 vagões Zagkks da Tramesa, viajam a cargo da 
Renfe até Badajoz e seguem pela CP Carga, primeiro até ao Entroncamen-
to e depois até ao destino final.
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Ao contrário do que é normal, a CP-
Carga tem optado por fazer circulações 
especiais de cimento entre Loulé e Vila 
Real de Santo António, registados em 
domingos de Fevereiro e março. Se, 
em termos de custos existem algu-
mas dúvidas que esses tráfegos sejam 
rentáveis e tenham grande lógica, em 
relação ao spotter ferroviário estas 
circulações são ocasiões únicas! Não 
sendo o Algarve “terra” de grandes 
comboios de mercadorias - excepção 
feitas aos Areias do Sul e ao Jet Fuel 
- torna-se fundamental “acompanhar” 
e tentar registar uma 1400 com mer-
cadorias no decurso de uma viagem 
de ida e volta em cerca de 126 Kms, 
sendo que 112 km são sem catenária.

No dia 6 de Março, fiz-me mais uma 
vez ao comboio, e, ao contrário do 
que era habitual acontecer, apanhei o 
tráfego (ida e volta) feito com recurso 
a vagões fechados (His e gabs), em 
vez dos habituais vagões plataforma.

Sendo a 1446 a locomotiva responsável 

pela tracção, só me restava esperar que 
a composição em si não me desiludisse, 
e, embora com alguns grafittis, não 
fiquei desagradado com a composição, 
embora se espere sempre melhor. 

Com alguma arte e “engenho”, é per-
feitamente possível “caçar” o comboio 
na ida e volta em locais diferentes, ten-
do como principal inimigo a posição do 
sol nalguns locais. De Faro em direcção 
a Vila Real de Santo António, é acon-
selhável nesta altura do ano fotogra-
far a composição o mais lateralmente 
possível, já que a frente da locomotiva 
segue sempre com sombra, tal como é 
visível na imagem desta página. Com 
pé pesado e auxilio da A22, é fácil apan-
har a composição nos arredores de ol-
hão e depois ainda antes de chegar a 
Vila Real de Santo António. Para quem 
tiver confiança em si próprio, pode 
ainda fotografar o primeiro cruza-
mento da tarde que ocorre em olhão, 
entre o 97201 e o R 5718, sendo que 
a 1400 espera cerca de doze minutos 

para que chegue o regional a olhão.

No percurso contrário, entre Vila 
Real de Santo António, o Sol apre-
senta-se quase na perfeição para 
grandes fotografias e, assim sendo, 
é imprescindível tirar uma fotogra-
fia na ponte de Tavira, que acaba 
por dar um belo “boneco” como 
demonstrado na página seguinte.

Daqui pode-se seguir para a estação 
de Tavira, onde o comboio (agora com 
o número 97202) cruza pela segunda 
vez na tarde, desta vez esperando 25 
minutos pelo R 5721 (Faro – Vila Real 
de Santo António). A seguir, é mais uma 
vez prego na chapa até um local antes 
de olhão. Eu optei pela zona de ma-
rim, sendo esta razoavelmente perto 
da estação de olhão - o que me permi-
tiu fotografar a composição parada na 
estação, já que volta aí a esperar cerca 
de treze minutos pelo cruzamento com 
o R 5723 (Faro – VRSA), antes de seguir 
para Faro para aí concluir a sua viagem.

A composição na chegada à cidade de olhão © Pedro André

Especiais de cimento 
no Algarve

por Pedro André
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o regresso do comboio, à passagem por olhão - © Pedro André

o comboio na Ponte de Tavira © Pedro André
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o transporte ferroviário de mercador-
ias está hoje, mais do que num pas-
sado recente, na ordem do dia. Deixou 
de ser apenas um daqueles objectivos 
eleitoralistas dos partidos políticos 
para ganhar um real relevo no planea-
mento nacional de transportes e redes 
de distribuição.

A pressão dos preços do petróleo nas 
cadeias de abastecimento nacionais 
obrigou a uma aposta concreta no 
modo ferroviário, tanto pela parte do 
Estado como mesmo por iniciativa do 
sector privado, seja a nível da opera-
ção ou na adequação das suas redes 
de distribuição às especificidades do 
transporte ferroviário.

o que pretendo mostrar com este 
artigo é o caminho que pode ser per-
corrido para alcançar resultados mais 
satisfatórios tanto a nível económico 
das empresas do sector como a nível 
de quota de mercado do modo fer-
roviário no transporte de mercadorias 

em território nacional.

Os últimos 10 anos
A análise do que tem sido o sector do 
transporte ferroviário de mercadorias 
nos últimos 10 anos é vital para perce-
ber que paradigmas foram alterados, 
em que direcção se caminhou e quais 
os resultados das estratégias escol-
hidas e implementadas. Ao fim e ao 
cabo, perceber para onde caminhamos 
actualmente.

Em 2001 havia apenas um player no 
mercado nacional, a CP e a sua unidade 
de negócios especializada - UTmL. 
Paralelamente, estavam em curso ex-
tensas obras de renovação de via em 
diversos pontos do território, relacio-
nadas sobretudo com o calendário im-
posto pela realização do Campeonato 
da Europa de futebol de 2004 no nos-
so país.

A transformação do sector começou 
precisamente neste período. os objec-

tivos que a CP perseguia com a divisão 
em unidades de negócio não foram, na 
realidade, alcançados, mas outras por-
tas se abriram com as necessidades de 
transporte a aumentarem e o interesse 
pelo modo ferroviário a ganhar um 
forte eco no sector logístico nacional.

A revisão de todos os tráfegos opera-
dos por volta de 2004, coincidindo com 
a entrada ao serviço de novas infra-es-
truturas (duplicações e electrificações 
várias), permitiu ganhos de eficiência 
muito consideráveis. Com efeito, de 
Faro até Braga, passava a haver uma 
espinha dorsal da rede totalmente 
electrificada e com operação automa-
tizada, permitindo um aumento muito 
substancial do uso da tracção eléctrica 
no país.

Até 2009, vários marcos importantes 
marcaram o transporte ferroviário 
de mercadorias. o Terminal XXI, em 
Sines, começou a receber e expedir 
comboios de contentores, a um ritmo 

© João Cunha

Os horizontes do transporte
de mercadorias

por João Cunha
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em contínuo crescimento até aos dias 
de hoje. Em Elvas, a Liscont (operadora 
do terminal de contentores de Alcân-
tara, em Lisboa) instalou nos terrenos 
da estação ferroviária um novo termi-
nal de contentores, para fazer a corre-
spondência entre comboios e camiões. 
Na Beira Baixa, a Celtejo de Praia do 
RIbatejo voltou a utilizar o comboio 
para escoar a sua produção de pasta 
de papel, e no Entronamento nas-
ceu o TVT - Terminal do Vale do Tejo. 
Ainda em infra-estruturas, há a desta-
car no Norte a abertura do terminal 
de Tadim, substituindo a estação de 
Braga no tratamento de mercadorias e 
oferecendo muito melhores condições 
para as operações.

Em São Martinho do campo, na linha 

do Douro, a SPC abriu um novo termi-
nal ferroviário especializado em con-
tentores mas aberto também a vários 
outros tipos de tráfego.

A aposta na criação de nodos suple-
mentares de conexão entre diversos 
meios de transporte e o meio fer-
roviário continuou mais tarde com a 
chegada do comboio ao porto maríti-
mo de Aveiro, e a criação de uma plata-
forma ferroviária em Cacia, com um 
novo ramal a servir a Portucel em Set-
úbal e ainda com a ligação ferroviária à 
Siderurgia Nacional, no Seixal.

Em termos operacionais, os últimos 10 
anos viram a aposta em material circu-
lante centrar-se sobretudo em vagões 
aptos ao transporte de contentores. A 
CP além de receber os últimos lotes 

de vagões porta-contentores duplos, 
transformou alguns vagões de bordas 
altas e dedicados ao transporte de 
madeira (os Ealos) ao transporte de 
contentores, e transitoriamente trans-
portando mesmo contentores nos 
vagões ainda por adaptar. Recente-
mente encomendou 400 novos vagões 
porta-contentores, de dois tipos difer-
entes, cuja recepção ainda decorre.

Além disso, fez algumas pontuais 
adaptações do seu parque de vagões 
às necessidades do momento. Vários 
vagões fechados foram transformados 
em vagões para transporte de rolaria 
de madeira (os antigos Gbkks, trans-
formados em Kbs no Entroncamento e 
em guifões) e adaptou alguns vagões 
cisterna ao transporte de Biodiesel.

A maior novidade dos últimos dez anos 
foi a abertura do sector a privados, e 
nesse contexto entraram no mercado 
nacional em acção Comsa e Takargo. 
Com uma estratégia sobretudo fo-
cada nos tráfegos internacionais e de 
valor acrescentado, as duas empresas 
actuando em parceria dotaram-se so-
bretudo de vagões porta-contentores 
para com a sua versatilidade atacarem 
tráfegos dos mais variados tipos: desde 
o transporte de contentores puro até... 
rolos de madeira!

Fundalmentalmente nestes últimos 
10 anos o sector preocupou-se em 
abandonar velhos vícios da operação 
ferroviária em geral, e ganhar uma 
identidade própria, revendo os seus 
princípios de gestão, a sua própria 
pertinência ao serviço da economia e 
encarando a concorrência como factor 
de evolução.

Ramal da Siderurgia Nacional - © João Cunha

Estação de Elvas - © João Cunha
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Comboio de transporte de cimento - © João Cunha

Transporte de mercadorias na 
actualidade
As variáveis fundamentais de que de-
pende o transporte ferroviário na ac-
tualidade são, resumidamente:

- Conexão com outros meios de trans-
porte;

- Capacidade disponível na rede fer-
roviária;

- Regulamentação do sector, particu-
larmente as exigências para a opera-
ção em outras redes;

- Peso dos investimentos necessários, 
tanto em frota como em infra-estrutu-
ras.

São estas as grandes variáveis que 
reconheço na actualidade como de-
cisivas para a afirmação das soluções 
de transporte com recurso ao meio 
ferroviário, e todas elas merecem a 
maior atenção como forma dos diver-
sos players do mercado poderem em 
conjunto crescer sustentadamente e 
afirmar este meio de transporte.

A intermodalidade

Como já foi dito, a interligação entre di-
versos meios de transporte constituiu 
a grande preocupação em termos de 
investimentos em infra-estruturas. De 
Tadim a São Martinho do Campo, pas-
sando pela guarda, Entroncamento, 
Setúbal, Elvas ou Sines, várias foram 
as infra-estruturas destinadas a levar o 
comboio mais perto das grandes indús-
trias e das grandes áreas de actividade 
logística, como é o caso dos portos.

o grande eixo de desenvolvimento ac-
tualmente está focado precisamente 
nos portos. Sines, Setúbal e Aveiro 
registam fortes incrementos na utiliza-
ção do modo ferroviário e, tendência 
aliás acelerada pelo próprio crescimen-
to destes portos que está sem dúvida 
também alicerçada na maior competi-
tividade dos transportes à disposição 
destas infra-estruturas portuárias.

No entanto, mesmo nestes três por-

tos, existem constrangimentos claros à 
operação ferroviária.

Em Setúbal, o lay-out ferroviário não 
favorece uma operação mais capaci-
tária, e portanto isto obsta de forma 
visível a aumentos consideráveis no 
futuro. o tráfego de automóveis e de 
produtos siderúrgicos impera, secun-
dado agora também pelos tráfegos 
de contentores. Associado ainda à 
plataforma de carga e descarga de 
comboios da SAPEC, em Praias Sado, 
existem de facto condições para que 
o actual crescimento se mantenha 
durante mais algum tempo, mas os 
limites também estão perfeitamente 
identificados.

A inexistência de uma verdadeira 
plataforma agregadora de comboios 
(e camiões!) e a crescente incompati-
bilidade com o tráfego suburbano de 
passageiros, merece sem dúvida uma 
reflexão por parte de operadores, RE-
FER, Estado e administração do Porto 
de Setúbal.

A criticidade da gestão de espaços 
é portanto uma pressão para os op-
eradores ferroviários e de terminais, 
obrigados a redefinir várias vezes con-
secutivas a oferta e a forma de operar 
de modo a minimizar a ocupação de 
vias e cais de carga e descarga. Isso 
mesmo tem sido procurado pela CP 
Carga na operação dos comboios sid-
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erúrgicos com destino e provenientes 
do porto de Setúbal, agregando com-
posições e cortando para metade o 
número de circulações, poupando não 
só em tripulações, canais horários e lo-
comotivas, mas também na quantidade 
de vagões habitualmente parqueados 
no interior do porto de Setúbal.

mais a Sul, os problemas são bem 
diferentes. o potencial de crescimento 
do porto de Sines é evidente, e a acel-
eração do crescimento do terminal XXI 
e da sua expansão à operação de mais 
armadores marítimos não encontra no 
espaço disponível um problema. Tanto 
para expansão das infra-estruturas por-
tuárias, como para a expansão de zonas 
de parque e movimentação de cargas, 
existem extensas áreas disponíveis e 
que vão sendo gradualmente ocupa-
das à medida das necessidades.

O problema de Sines é distinto, e está 
muito relacionado com aquilo que são 
as perspectivas de potencialização 
daquele porto. o alargamento do hin-
terland de Sines ao espaço ibérico e, 
possivelmente, um pouco para lá dos 

Pirinéus, está na ordem do dia há mais 
de 10 anos. Têm aliás sido feitos alguns 
esforços pela actual concessionária do 
Terminal XXI para desde já captar em 
Espanha mercado que escolha Sines 
para porto de embarque. 

o grande problema de Sines são as 
acessibilidades. A linha de Sines man-
tém fortes restrições de carga, associa-
das às fortes rampas do percurso na 
zona de Santiago do Cacém, e com isso 
parte da pertinência do transporte fer-
roviário fica ameaçada, em particular 
no transporte de mercadoria de baixo 
valor. Os investimentos a montante 
desta linha, tanto na linha do Sul, como 
na linha do Alentejo em direcção a 
Évora e posteriormente com a ligação 
a Badajoz, correm o risco de não serem 
aproveitados a 100% pela falta de uma 
ligação eficaz a Sines, às suas indústrias 
e aos seus terminais portuários.

A adiada ligação Sines - grândola, sem 
calendário definido, promete manter 
este itinerário debaixo de forte pressão, 
o que é também uma fonte de proble-
mas para a REFER. A procura de canais 

horários numa linha com pouca capaci-
dade de escoamento de tráfego e que 
desemboca numa outra linha (a do Sul) 
já de si bastante movimentada, acon-
selha à concentração de comboios, 
que aliás motivou a construção de uma 
triagem na zona da Raquete, perto da 
Petrogal. Esta é no entando uma ideia 
cujo potencial também não poderá ser 
totalmente aproveitado devido às re-
strições de peso já enunciadas do tra-
çado.

Actualmente a CP está a instalar en-
gates de tensor reforçados, com maior 
resistência e que permitirão por exem-
plo num percurso como o da linha de 
Sines passar das 1300 toneladas de lim-
ite máximo por comboio, para um valor 
próximo das 2000 toneladas. Esta é uma 
solução importante mas de custos tre-
mendos, porque para ser generalizada 
é necessária a substituição dos engates 
de todos os vagões e de todas as loco-
motivas. Para já, apenas as novas 4700 
e os vagões Uaoos para transporte de 
carvão passam por esta adaptação.

No Porto de Aveiro, a outra impor-

Comboio de contentores na linha do Sul - © João Cunha
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Plataforma SPC, em Setúbal - © João Cunha

tante conexão marítimo-ferroviária, 
também persistem alguns problemas 
por resolver de movo a aproveitar 
em pleno a infra-estrutura portuária 
e ferroviária. os tráfegos siderúrgicos 
podiam aqui ter maior expressão e ser 
dirigidos a Espanha. Essa é uma capaci-
dade reconhecida pelos agentes do 
sector, e era inclusivamente tida como 
uma das principais motivações para a 
construção do ramal ferroviário.

Apesar disso, e por questões sobretu-
do operacionais de CP Carga e Takargo, 
o alargamento da área de influência do 
porto de Aveiro para fora de portas per-
manece adiado, estando este servido 
sobretudo por comboios de cimento 
produzido em Portugal e destinado a 
exportação, e a episódicas remessas de 
cereais e madeira embarcados/desem-
barcados em Aveiro. A dificuldade de 
oferecer preços competitivos para tra-
jectos Aveiro - Espanha justifica-se não 
só com as necessidades regulamenta-
rmente exigidas para a interoperabili-
dade nos dois países, como também 
pelas duas inversões do sentido de 
marcha exigidas apenas entre Aveiro 
e Vilar Formoso! Acrescendo a isto, o 
ramal não está electrificado como ini-
cialmente estava previsto, e portanto 
a CP Carga não tem como aproveitar a 
vantagem competitiva da tracção eléc-
trica, necessitando sempre de troca de 
tracção em Cacia ou na Pampilhosa.

Nos restantes portos nacionais, o mo-
vimento ferroviário cristalizou. Em 
Lisboa e em Leixões o movimento fer-
roviário mantém-se estável há largos 
anos, com pequenos picos por vezes 
a ocorrerem mas sem traçarem uma 
perspectiva de crescimento. Em Lis-
boa espera-se e desespera-se pela 

nova ligação ao terminal de Alcântara 
e pela sua reformulação, e em Leixões 
há claramente um esgotamento da ca-
pacidade de movimentação de navios 
com repercussões no transporte fer-
roviário.

Permanece adiada a ligação do porto 
de Viana do Castelo à rede nacional, 
assunto que de tempos a tempos res-
surge na actualidade mas que teima em 
não sair de discursos ricos em intenção 
mas vagos em concretização.

Ainda neste ponto da intermodali-
dade, importa realçar a importância 
do programa Portugal Logístico, que 
se propunha disseminar pelo país di-
versas plataformas logísticas onde 
contactariam diversos modos de trans-
porte, entre os quais o ferroviário, mas 
cuja concretização acabou por sofrer 

grandes alterações, fosse de prazo, de 
forma ou mesmo por cancelamento 
de projectos. o caso mais notório será 
o da plataforma do Poceirão, uma das 
maiores do país, e cuja concretização 
está muito atrasada em relação à cal-
endarização inicial. ou a plataforma 
da Castanheira do Ribatejo, que estra-
nhamente esqueceu a ligação à linha 
do Norte (ali a 2 passos!) pelo menos 
na primeira fase das obras.

Estas serão infra-estruturas fundamen-
tais para oferecer ao meio ferrovário 
a oportunidade de competir em seg-
mentos que lhe estão vedados actual-
mente. A oportunidade de agregar 
movimentos porta-à-porta em infra-
estruturas deste tipo, canalizando-os 
para um transporte mais capacitário 
e eficiente nas grandes distâncias será 
decisivo para fazer descolar o sector 

© João Cunha
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ferrovário da sua pequena e quase hu-
milhante quota de mercado actual. En-
quanto estas plataformas continuarem 
por concretizar ou por ligar à rede fer-
roviária, continuará adiado o objectivo 
de centrar no meio ferroviário a grande 
prioridade para o futuro próximo.

A rede ferroviária

Conforme defini atrás, a capacidade e 
as características da rede ferroviária 
são outra variável absolutamente vi-
tal a considerar quando se projecta o 
crescimento do transporte ferroviário 
de mercadorias no nosso país.

A rede passou por mutações tremendas 
na última década. Grandes moderniza-
ções na área suburbana do Porto, elec-
tricações em todo o território, automa-
tização da gestão de tráfego de muitas 
das linhas e até o declínio do tráfego 
de passageiros em várias regiões, deix-
ando algumas linhas praticamente ent-
regues apenas e só ao tráfego de mer-
cadorias.

Todas estas alterações tiveram um im-
pacto muito positivo para a operação 
dos comboios de mercadorias. Desde 
logo, a rede tem hoje uma capacidade 
para absorver tráfegos de que não 
dispunha há 10 anos atrás, e por isso 
mesmo muitos novos tráfegos viram a 
luz do dia desde aí. É possível planear 
de forma mais eficiente escalas de pes-
soal e de material circulante por haver 

menores restrições nos pedidos de 
canais horários, e em certos casos se 
exceptuarmos períodos por norma 
reservados à manutenção preventiva, 
o número de horas em que algumas 
linhas estão abertas à circulação au-
mentou bastante.

o grande problema da rede é a linha 
do Norte, e não se vislumbra forma de 
minorar esse impacto nos anos mais 
próximos. Com o adiamento dos pro-
jectos de alta velocidade Lisboa - Por-
to, os comboios rápidos continuarão 
a partilhar o mesmo itinerário dos 
muitos comboios de mercadorias que 
ali circulam, e ainda juntando às cen-
tenas de comboios suburbanos e re-
gionais que todos os dias se detêm em 
todas as estações da linha do Norte.

À noite existe uma margem enorme 
para crescer em tráfego, mas essa re-
strição de horário pode ter impactos 

significativos nas estruturas de custos 
das empresas e na pertinência das 
soluções de transporte oferecidas pe-
las empresas ferroviárias.

A REFER muito provavelmente terá 
que apostar rapidamente na criação 
de mais alguns resguardos ao longo da 
linha do Norte de modo a providen-
ciar mais pontos de ultrapassagem de 
comboios, e com isso incrementar a 
capacidade disponível para a circula-
ção de comboios lentos como são os 
de mercadorias (velocidade máxima = 
100 km/h).

De notar o esforço feito na linha do 
Leste, entre Torre das Vargens e Bada-
joz, onde extensas renovações de via 
têm permitido o levantamento de re-
strições de peso por eixo que existiam 
(e ainda existem em alguns troços) e 
um aumento muito grande na veloci-
dade praticada, com reflexos muito 
positivos nos tempos de viagem e, por 
via disso, na própria capacidade de ab-
sorção de tráfego da linha. Como nota 
pessoal, penso que esta seria a linha 
ideal para a REFER equipar com siste-
mas simplificados de gestão de tráfego, 
permitindo maior flexibilidade na re-
alização dos cruzamentos ao longo da 
linha e sem estar presa aos custos de 
guarnecimento de todas as estações 24 
horas por dia. É um passo que em Por-
tugal ainda não foi dado, mas que tem 
sido experimentado em vários países 
europeus e com algum sucesso, em lin-
has de perfil semelhante.

Comboio de areia no ramal de Neves Corvo - © João Cunha

© João Cunha
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A Regulamentação

Existem essencialmente duas naturezas 
distintas de limitações regulamentares 
para que se alcance um patamar difer-
ente na eficiência das operações e até 
no tipo de transportes que podem ser 
realizados.

A primeira grande limitação é o facto 
continuar adiada a alteração regula-
mentar que permita, à semelhança da 
generalidade dos países europeus, que 
um comboio de mercadorias seja as-
segurado por apenas um tripulante - o 
maquinista. Actualmente a obrigato-
riedade de serem acompanhados por 
um segundo tripulante é uma evidente 
fonte de custos, sendo a extinção dessa 
obrigatoriedade um claro acréscimo de 
valor para o transporte ferroviário.

As resistências sindicais mas também 
algumas questões operacionais ainda 
por debater e acautelar têm impedido 
que se regulamente neste sentido. A 
Takargo por exemplo caminha já no 
sentido de ter apenas uma categoria 
de profissionais afectos à tripulação 
dos comboios - maquinistas - aguar-
dando já autorização para que apenas 
um seja necessário em cada comboio. 
Na CP Carga persistem outras catego-
rias para além da de maquinista, com 
formação distinta e apenas para fazer o 

acompanhamento das circulações.

o outro entrave regulamentar, que é 
também um entrave técnico, diz res-
peito à interoperabilidade. Não refer-
indo a diferente bitola entre a rede 
convencional ibérica e a rede conven-
cional do resto da Europa, existem 
grandes disparidades regulamentares 
e de sistemas de sinalização e segu-
rança muito grandes entre Portugal 
e Espanha, onerando excessivamente 
as locomotivas preparadas para op-
erarem nos dois países, e dificultando 
imenso a adaptação de locomotivas já 
em serviço para essa realidade.

É aliás algo onde toda a Europa camin-
ha lentamente ainda nos dias de hoje, 
o da uniformização de sistemas de 

sinalização e de segurança, podendo 
ainda ser referidos os sistemas de ali-
mentação eléctrica (que entre Portugal 
e Espanha por enquanto não são um 
ponto crítico, por todas as fronteiras-
terem pelo menos um dos lados por 
electrificar).

Se empresas novas como a Takargo 
desde o início apostam numa frota total-
mente interoperável, ainda que supor-
tando custos adicionais respeitáveis, já 
para empresas existentes como a CP 
Carga torna-se complicada a adaptação 
a esta nova realidade em que se opera 
cada vez mais a uma escala ibérica do 
que a uma escala nacional. E essa difi-
culdade fica bem patente quando com-
paradas CP Carga e Takargo.

Linha de Évora, antes da electrificação - © João Cunha

© João Cunha
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Investimentos

O peso dos investimentos neste sec-
tor é tipicamente decisivo para a 
rentabilidade de todo o negócio. Con-
trariamente por exemplo ao modo ro-
doviário, as empresas de transporte 
ferroviário confrontam-se com ne-
cessidades de planeamento de investi-
mentos com prazos muito mais dilata-
dos. Não só pelo montante absoluto 
necessário para investimentos na frota, 
como também porque a frota à partida 
tem uma vida útil muito superior, sen-

do por isso crítico que investimentos 
deste género sejam bem ponderados 
tendo em conta a utilidade dos mes-
mos numa perspectiva de longo prazo 
e não apenas para o momento em que 
são feitos.

Neste ponto creio que tanto CP Carga 
como Takargo estão já num estado de 
maturidade suficiente que lhes per-
mite definirem perfeitamente as suas 
políticas de investimento e relacioná-
las com as necessidades presentes e 
futuras da sua operação.

Não é expectável que qualquer uma das 
empresas do sector faça no futuro próx-
imo investimentos de grande monta. A 
Takargo acaba de receber 24 vagões 
para transporte de inertes adaptados 
de antigos vagões da Valouro e vai re-
ceber em breve a última tranche de lo-
comotivas Euro4000 que encomendou 
à Vossloh.

A CP Carga por seu turno tem um 
parque de locomotivas eléctricas muito 
disponível e fiável, moderno, e não é de 
esperar que surjam novos investimen-
tos do género. A situação do parque 
diesel é que merece sem dúvida uma 
atenção redobrada, pois a antiguidade 
e fiabilidade das locomotivas existentes 
coloca não só problemas no quotidiano 
como representam um custo pouco 
racional de suportar. No entanto, a res-
posta a este problema só deverá acon-
tecer após a anunciada privatização.

Também nos vagões não são de esperar 
grandes investimentos. A recepção dos 
400 novos vagões porta-contentores 
dotará a CP Carga de uma capacidade 
muito grande de operar uma série de 
novos tráfegos, e quanto a vagões para 
usos específicos o actual parque parece 
ser suficiente para cobrir as necessi-
dades actuais e mesmo para compor-
tar algum aumento que venha a existir 
num futuro próximo.

Das quatro grandes condicionantes que 
referi no início do artigo, esta é sem 
dúvida aquela que menos vai condicio-
nar a operação das empresas e o tipo 
de serviços prestados, ainda que ob-
viamente não sejam de desprezar os 
encargos financeiros decorrentes do 
financiamento dos investimentos já re-
alizados.

Qualquer uma das empresas presentes 
no mercado parece ter actualmente um 
parque de material circulante bastante 
bem adaptado às necessidades actuais 
e de curto e médio prazo.

Comboio vazio de contentores, em Lisboa - © João Cunha
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Após a viagem entre Faro e Vila Real 
de Santo António, restam-me uns pou-
cos minutos para embarcar no R 5722, 
com partida anunciada às 15:44 h, des-
tinado a Faro e consequente ligação ao 
IC 674 que segue para Lisboa.

Desta vez a unidade que me calha 
em “sorte” é a 0602, que é por acaso 
a mais velha das automotoras desta 
série ainda em funcionamento. opto 
desta vez por viajar na antiga 2ª classe, 
e, tirando os meus dois companheiros 
de viagem, apenas mais um passage-
iro viaja naquela secção. Embora com 
mais de 30 anos de uso em Portugal, o 
interior da UDD apresenta muito bom 
aspecto.

Após a partida da estação de Vila Real 
de Santo António, passa-se junto dos 
vagões que normalmente “fornecem” 
cimento a esta cidade. Uns metros 
mais à frente, encontram se as oficinas 
que vão mantendo as UDDs em funcio-
namento com as pequenas reparações 

e revisões. utilizadores embarcam. Com um ligeiro 

A Ria Formosa, vista da janela duma 0600 - © Pedro André

2ª parte

Faro - Vila Real de Santo António - Faro

por Pedro André

Os vagões de cimento e as oficinas de Vila Real de Santo António - © Pedro André

Após o passeio pela “malha” urbana 
que rodeia a linha à saída de Vila Real 
de Santo António, passando-se por 
uma série de passagens de nível sem 
guarda, a automotora começa a gan-
har velocidade.

Nas paragens de monte gordo e 
Castro marim, são poucos os pas-
sageiros que embarcam no comboio; 
porém, na estação de Cacela, sur-
presa das surpresas!, uma “dúzia” de 

atraso, a composição põe se a caminho 
- e, tendo em conta que já leva com uns 
milhares de quilómetros em cima dos 
motores, o desempenho não é nada 
mau.

mais adiante, passa-se por um peque-
no afrouxamento derivado das obras 
de substituição de travessas e de carris, 
que, juntando à chegada das 0450’s, 
irão trazer algumas melhorias às via-
gens de regional no Algarve.
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Após a zona do afrouxamento, a ve-
locidade da automotora volta a au-
mentar, e é quase num ápice se pas-
sam os apeadeiros desactivados de 
Nora e de Santa Rita. É nesta lenga-
lenga se chega à Conceição, onde mais 
alguns passageiros esperam pela ch-
egada da composição para embarcar. 
A próxima paragem é no apeadeiro 
da Porta Nova, onde mais alguns se 
juntam a nós na viagem. Arrancando 
novamente, passamos pelo sinal avan-

çado, ultrapassamos a ponte sobre o 
rio gilão mais uma vez e chegamos até 
à estação de Tavira, cujas plataformas 
estão cheias de gente. Esta enxurrada 
de passageiros provoca uma “quase” 
enchente da zona onde vou a viajar. 
Se, por um lado, acaba-se o sossego, 
por outro lado é bom ver que ainda há 
quem vá utilizando o comboio.

Já praticamente à tabela, seguimos 
para Luz de Tavira e Livramento, onde 
o movimento de embarque de pas-

sageiros continua, ajudando a lotação 
do comboio a compor-se. A próxima 
paragem é a estação de Fuseta-mon-
carapacho, que está praticamente de-
serta, já que as pessoas parecem ter 
escolhido o apeadeiro da Fuseta-A 
para apanharem o comboio.

olhando a ria Formosa ali ao lado, o 
comboio toma velocidade em direcção 
a olhão, onde mais uma vez nos es-
pera uma gare cheia de passageiros, 
incluindo alguns militares, que fazem 
lembrar os tempos idos em que os 
comboios se enchiam de tropas a 
caminho dos quartéis após o fim de se-
mana. De olhão a Faro, apenas se tem 
a paragem no Bom João pelo meio; e 
é com a companhia mais uma vez da 
Ria Formoso junta com o pôr-do-sol 
que damos por terminada a viagem na 
estação de Faro.

A assinalar, o cumprimento do horário 
e a excelente moldura humana que 
acabou por deixar o comboio em Faro, 
sendo que a maioria dos passageiros 
se encaminha para o IC para Lisboa. 
A composição deve ter chegado com 
uma média de 90 % da lotação, o que 
é sempre agradável e que vem provar 
mais uma vez que é entre Tavira e Faro 
que o comboio é mais utilizado.

O interior de 2ª classe da 0602 antes da partida - © Pedro André

o Regional aproxima-se de Porta Nova - © Pedro André
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As novas travessas para a Linha do Algarve - © Pedro André

o panorama que se podia 
vislumbrar na plataforma da es-
tação de Tavira - © Pedro André
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Antes e Depois

A 094 em Cête, em Agosto de 1974 - © Werner Hardmeyer
http://www.drehscheibe-foren.de/

Aljustrel: Um Olhar sobre as Minas e as Gentes no Século XX

Este livro foi editado pela Câmara Municipal de Aljustrel em 2005; porém, só 
agora a sua divulgação tem sido mais acentuada. Retrata a relação históri-
ca da vila de Aljustrel com as suas minas, que laboram desde o século XIX.
Para quem gosta de ambientes ferroviários e industriais, será sem dúvi-
da uma boa compra, já que as suas 193 páginas apresentam várias fo-
tos de um enorme interesse, destacando-se algumas que apresentam lo-
comotivas a vapor e a diesel que durante anos fizeram serviço nas minas.
Em termos textuais, não é tão interessante do ponto de vista ferroviário, já que 
são poucas as referências a este tema, centrando se mais o livro em outras áreas.
No entanto, e perante a globalidade do mesmo, pode se dizer que 
20 euros acaba por não ser demasiado caro para o livro em questão, 
que pode ser adquirido no posto de turismo da Vila de Aljustrel.

Publicações

A 094 no Entroncamento, em Dezembro de 2010 - © Isabel Lopes

Características principais:

Numeração UIC: 90 94 3 110094-2
Numerações prévias: CP 074
Construtor: Henschel & Söhn
Numeração de fábrica: 21320
Data de construção: 1929
Comprimento: 13,410 m
Largura: desconhecido
Altura: 4,310 m
Peso (ordem de marcha): 84,3 t
Disposição dos rodados: 2-6-4T
Velocidade máxima: 80 km/h (?)
Esforço de tracção: 9.017 kg
Potência nas rodas: 1.000 Cv (?)
Sistema de distribuição: Walschaert

Fonte dos dados: “Nomenclatura de Locomotivas de Vapor - Esquemas Principais e Características”, 1946
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