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TrainspoTTer n.º 18 - Janeiro 2012

descarrilamenTos

Trainspotter nº17

• Na legenda da segunda foto 
da página 5 onde tem “… da 
Bobadela, Alverca, 12 de…” deve 
ler-se “… da Bobadela, Paialvo, 
12 de…”;

• Na página 5, onde se refere à 
notícia do Sentinel, ficou por dizer 
que o Sentinel 1185 seguiu para 
a Siderurgia devido a uma avaria 
detectada no 1172, que forçou a 
sua retirada;

• Na página 6 onde refere “…uma 
combinação de vermelho, preto 
e branco…” deve ler-se “…uma 
combinação de vermelho, cinzento 
e branco…”.

• Na página 15, a informação das 
Sorefames a 200 km/h não é 
correcta. Desde o dia 11 que todos 
IC com máquina e carruagem 
possuem carta T-200, mas com 
Sorefames o comboio ainda fica 
limitado a 160 km/h.

Redacção

• Carlos Loução  
• João Cunha
• Ricardo Cruz
• Pedro André
• Ricardo Ferreira

Contribuições para:
pfadmin@portugalferroviario.net

Endereço:
http://www.portugalferroviario.net

Em Julho de 2008, vemos um 
Intercidades Lisboa-Faro com a 5601, 
cruzando os canais de Alcácer do Sal. 
- Ricardo Ferreira
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2012 abre com novidades na 
“Trainspotter”. O Ricardo Cruz junta-
se à equipa que habitualmente 
redige e reúne conteúdos para a 
newsletter, e assina a renovação 
gráfica que esperamos seja do 
agrado dos nossos leitores.
Nesta edição propomos um olhar 
sobre os horários para 2012, que 
entraram em vigor no mês de 
Dezembro. Alguns já passaram à 
história. Os comboios regionais 
Beja – Funcheira e os regionais da 
linha do Leste não sobreviveram à 
passagem de ano, e desapareceram 
do mapa ferroviário português. 
Mais sorte tiveram Oeste e Vouga, 
ameaçados pelo encerramento 
mas que continuam a ter serviço de 
passageiros em 2012.
Num ano que será marcado por 
uma contracção ainda maior do 
investimento, a CP prosseguirá a 
racionalização do seu parque. A 
saída de cena das 1550 tem tanto de 
surpreendente como de natural num 
parque diesel envelhecido e a pedir 
a reforma. Sobrarão apenas as 1400 

– não há outra alternativa para os 
serviços de manobras – e as 1900, 
apesar de tudo as mais recentes 
locomotivas diesel do parque, 
apesar de já terem ultrapassado os 
30 anos. 
Este ano será também o ano da 
privatização total da CP-Carga. 
O Estado vai alienar 100% do seu 
capital, e poderá ser a oportunidade 
de ouro para o gigante DB-
Schenker entrar no mercado 
ferroviário português. O maior 
operador logístico mundial já opera 
em Portugal no sector rodoviário e 
perfila-se como o maior candidato 
à privatização da CP Carga, cujos 
moldes ainda são, apesar de tudo, 
desconhecidos.
Mas além disto, o Governo deve 
durante este ano reflectir sobre 
várias questões. O modelo de 
contratação de serviço público, 
essencial para regrar os transportes 
ferroviários sobretudo nas zonas 
de maior densidade populacional. 
Deve pensar nas vias férreas 
convencionais, muitas delas 

desajustadas da realidade actual 
por falta de intervenções de fundo 
que lhes permitam voltar a ser 
pertinentes. Optar mais por projectar 
variantes e optar menos por 
renovações meramente cosméticas 
e que, na prática, adiam o verdadeiro 
desenvolvimento, como a recente 
renovação da Linha da Beira Baixa.
Vamos atrasados para construir 
um país competitivo, e vamos 
por isso muito atrasados para 
constituirmos uma rede ferroviária 
verdadeiramente racional, eficiente e 
pertinente. Mas se não começarmos 
nunca, é absolutamente certo que 
nunca mais neste país o comboio 
será um veículo de desenvolvimento 
e progresso, mas sim um veículo de 
despesa e de museu. E olhando às 
condicionantes energéticas que se 
agudizarão nos anos que aí vem, e 
olhando às experiências europeias, 
isso seria uma péssima notícia.
Que 2012 seja um ano à medida das 
vossas expectativas!

João Cunha Ricardo Ferreira
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1973 com o 
mercadorias Gaia-
Darque, Barcelos em 
Junho de 2011.

Ricardo Ferreira
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racionalização da froTa ao serviço 
da cp carga

A racionalização da frota ao 
serviço da CP Carga e das 
unidades de negócio da CP não 
teve ainda o seu epílogo em 2011. 
Esta é a primeira conclusão a tirar 
da intenção de reduzir ainda mais 
o número de séries de material 
motor no activo.
A CP-Carga retirou já de serviço 
todas as locomotivas 1550. Desde 
o dia 31 de Dezembro que estas 
locomotivas estão entregues à 
CP Frota, que as abateu já ao 
serviço comercial. Esta decisão, 
associada ao fim dos serviços 
programados das locomotivas 
1960, permitirá à empresa manter 
apenas uma série de locomotivas 
diesel afectas a serviços de linha 
– a série 1900/1930.
Estes ajustes, privilegiando 
uma série mais económica e 
mais jovem, são permitidos 
por um aumento do número 
de locomotivas 1900/1930 
em serviço, sobretudo com a 
recuperação de locomotivas 
1930 até há uns meses afectas 
aos comboios de passageiros 
de longo curso. A série poderá 
também ao longo de 2012 vir 
a conhecer uma renovação ao 
nível das cabines de condução, 
de modo a serem dotadas de 
melhores condições para o 

pessoal da condução.
O leque de locomotivas diesel 
da CP Carga será apenas 
complementado com locomotivas 
1400, dedicadas como até aqui 
a serviços de manobras em 
várias triagens e terminais de 
mercadorias de Norte a Sul do 
país.
Apesar de esvaziadas em 
teoria, as locomotivas 1960 
permanecerão em 2012 como 
reserva estratégica aos tráfegos 
da CP Carga, o que permite 
pensar que será possível vê-las 
assegurar a tracção de alguns 
comboios na falta de locomotivas 
de outras séries, nomeadamente 
quando as 1900/1930 recolherem 
à oficina para a eventual 
renovação das cabines que se 
vislumbra no horizonte.
No restante universo da CP, 
destaque para o fim definitivo 
das UTD/UDD 0600 (a 
materializar muito em breve) 
e a monopolização da região 
Norte pelas UTD 592 alugadas à 
Renfe, no serviço regional. 2012 
promete por isso ser um ano de 
continuação das políticas de 
racionalização do parque motor 
operacional.

breves

CP TEM à vEnDA COMBOIO 
HISTóRICO DE vIA ESTREITA

A CP-Frota está a tentar vender o 
comboio histórico de via estreita junto 
de museus ferroviários europeus. 
Segundo o jornal “Público”, a Fedecrail 
(Federação Europeia de Caminhos-de-
Ferro Turísticos) teve conhecimento 
e apelou aos museus internacionais 
para não comprarem a composição, 
mesmo que estivessem interessados. 
O comboio em questão encontra-se 
fora de serviço na estação da Régua 
e é composto pela locomotiva E214 
(que já não circula desde 2001), por 
três carruagens – uma belga de 1908, 
outra alemã de 1925 e outra construída 
nas oficinas do Porto em 1913 – além 
do furgão, que data de 1925, e de um 
vagão-cisterna para abastecimento 
da locomotiva. A composição pode 
também ser rebocada pela locomotiva 
diesel 9004, que foi, aliás, a última que 
pegou no comboio.   
Com o fim anunciado da Linha do 
Vouga e do Tua, o comboio (quase 
operacional) deixa de ter utilização 
possível em Portugal; no entanto, a CP 
diz estar aberta a propostas de compra 
do Museu Nacional Ferroviário. O 
MNF também ficou surpreendido com 
a decisão, dizendo que desconhecia 
esta tentativa de venda e que em 
tempos já foi pedida a sua cedência (e 
não venda) ao MNF. 
O MNF já possui em parte peças 
semelhantes, mas não em tão boas 
condições como estas.

João Cunha

  Gabriel Lopes     
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fim de serviços regionais

No mês de Dezembro várias 
estações portuguesas perderam o 
serviço comercial de passageiros. 
A CP, presente a fortes pressões 
para reduzir despesa, refere que 
todos os serviços regionais que 
agora acabaram estavam longe 
de atingir os níveis mínimos de 
sustentabilidade e que, por mais 
esforços que se fizessem em 
melhorar o serviço, acabariam 
todos no insucesso. 
No dia 10, confirmou-se o fim dos 
serviços regionais da Linha do 
Sul entre Setúbal, Funcheira e 
Tunes. Com a apresentação dos 
novos horários, o mais previsível 
acabou por acontecer, com várias 
estações a deixarem de ter 
serviço de passageiros. Segundo 
as contas da CP, as taxas de 
ocupação média destes comboios 
rondavam os 5% (média entre 10 
e 15 passageiros por comboio).
Também na Linha do Leste, os 
comboios regionais acabaram, 
mas apenas no dia 31 de 
Dezembro. A CP garante que o 
serviço tinha custos operacionais 
anuais de 1,78 milhões de euros 
e que a procura destes comboios 
se cifrava numa média de 17 
passageiros por comboio, com 
proveitos de apenas 147 mil 
euros por ano. 

E, juntamente com o Leste, no dia 
31 acabou o serviço regional Beja 
– Funcheira. Aqui os regionais 
custavam à CP 605 mil euros por 
ano e transportavam uma média 
de 4 passageiros por comboio, 
com proveitos de apenas 16 mil 
euros anuais. 
Sendo assim, São Marcos 
da Serra, Pereiras, Luzianes, 
Amoreiras-Odemira, Alvalade, 
Lousal, Azinheira dos Barros, 
Canal Caveira, Alcácer do Sal, 
Monte Novo-Palma, Mourisca-
Sado, Bemposta-São Facundo, 
Ponte de Sôr, Fazenda, Torre das 
Vargens, Chança, Mata, Crato, 
Portalegre, Assumar, Arronches, 
Santa Eulália, Santa Eulália-A, 
Elvas, Castro Verde e Ourique 
juntam-se ao imenso rol de 
paragens que, nos últimos anos, 
têm deixado de fazer parte dos 
locais servidos pelo comboio. 
A infra-estrutura mantém-se, 
todavia, em funcionamento. 
Mesmo o caso da Linha do 
Alentejo entre Beja e Ourique, 
onde, desde o dia 31, se deixou de 
ver circular qualquer composição 
ferroviária da CP, prevê-se que a 
REFER não desactive para já o 
trajecto à circulação, embora se 
preveja a simplificação da sua 
manutenção.

breves

COnTEnTORES nA PLATAFORMA 
DE CACIA

No dia 29 de Novembro arrancou o 
primeiro comboio de contentores da 
CP Carga na Plataforma de Cacia, do 
cliente Atlantic-Lusofrete.
Trata-se de um comboio até 1100 
toneladas, que passará a ter a uma 
frequência semanal entre Aveiro e o 
porto de Setúbal, para exportação.

OBRAS ESTAçãO DE PORTIMãO

Deram recentemente início as obras 
de requalificação da estação de 
Portimão, que tinham sido anunciadas 
em concurso público por parte da 
REFER em Julho de 2011. As obras a 
efectuar, levadas a cabo pela Neopul 
e pela Socicarril, vêm na continuação 
da modernização da Linha do Algarve 
e consistem em:
• Substituição dos carris defeituosos 

existentes;
• Substituição das travessas de 

madeira por travessas de betão 
em todas as linhas;

• Remoção do balastro existente 
e substituição por balastro 
regulamentar;

• Substituição dos AMVs nº1 e nº2;
• Ataque mecânico pesado em 

todas as linhas;
• Deslocamento do AMV nº3 para 

montante de modo a aumentar o 
comprimento da linha nº III.

João Lourenço

  Ricardo Quinas

  Pedro André
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serviço horário anual 2012

Como é habitual todos os anos, entrou em vigor no segundo fim-de-semana de Dezembro o serviço horário 
anual na rede ferroviária portuguesa. à escala nacional, a ideia que fica é a de que foram mudanças de 
pormenor, mais associadas à redefinição de velocidades praticáveis em vários troços, ou a folgas necessárias 
tendo em vista intervenções a levar a cabo na infra-estrutura durante o ano de 2012.

No entanto, ao ampliarmos algumas 
zonas do país percebemos que 
as mudanças introduzidas foram 
grandes. As maiores alterações 
deram-se nos comboios suburbanos 
da grande Lisboa, e na oferta 
ferroviária entre a capital e o Algarve.
Apesar de não relacionado com a 
introdução dos novos horários, é 
fundamental também destacar que 
alguns serviços viveram de forma 
efémera o serviço anual para 2012, 
com supressão agendada a partir de 
01 de Janeiro, em cumprimento das 
opções estratégicas definidas pela 

tutela. Vários foram os casos em 
que os próprios horários entraram 
em vigor no dia 12 de Dezembro, 
mas tendo como prazo de validade 
o dia 31 de Dezembro. Alguns foram 
depois prolongados, outros não.

Serviço Internacional

O serviço internacional de 
passageiros manteve-se inalterado. 
Apesar das ameaças que pairavam 
no ar sobre uma hipotética fusão 
dos comboios Sud Expresso e 
Lusitânia para darem lugar a apenas 

um deles, o certo é que tal não se 
concretizou.
A própria tutela tinha dado ordens 
para que o Lusitânia Lisboa - Madrid 
deixasse de circular pelo ramal de 
Cáceres a partir de Janeiro, mas 
a inflexibilidade das autoridades 
espanholas impediu este desfecho, 
pelo que a exploração deste 
comboio continuará como até aqui.

Serviço Longo Curso nacional

O grande destaque nos serviços 
de longo curso a nível nacional vai 

João Cunha Vários

5600 com um Intercidades Faro-Lisboa, Monte novo-Palma em Agosto de 2011

José Sousa
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para a redefinição da oferta Lisboa 
– Algarve. Todos os comboios 
Intercidades deixam de servir 
Setúbal e Alcácer do Sal, passando 
a circular pela Concordância do 
Poceirão e variante de Alcácer. 
Passam ainda a efectuar paragens 
adicionais em Ermidas-Sado e 
Santa Clara-Sabóia, como forma de 
compensar a supressão do serviço 
regional na linha do Sul.
Apesar das paragens adicionais, 
a alteração do percurso a norte 
de Grândola permite um ganho 
de tempo a rondar os 30 minutos, 
equiparando os actuais tempos 
de viagem aqueles que eram 
oferecidos pela CP aquando da 
inauguração da electrificação da 
linha, em 2004. Esta foi a forma 
encontrada para tentar estancar 
a perda de passageiros verificada 
após a última grande alteração de 
horários nesta linha, que aumentou 
em muito os tempos de viagem e 
afastou os passageiros para meios 
de transporte alternativos.
A oferta comercial nos restantes 
eixos mantém-se inalterada, mesmo 

no caso da oferta entre Lisboa e o 
Alentejo, onde a fraca afluência de 
passageiros não permite, para já, 
optimismos. Apesar dos horários 
estruturados para responderem às 
solicitações principais de mobilidade 
e ao óptimo tempo de viagem entre 
Évora e Lisboa, a oferta ferroviária 
tarda em impor-se. Será sem dúvida 
um assunto a seguir com atenção 
durante o ano de 2012.
Para breve está a finalização da 
adaptação das carruagens Sorefame 
para poderem circular a 200 km/h, o 
que permitirá uniformizar o parque 
de carruagens e operar todos os 
serviços Intercidades (excepto 
Lisboa – Covilhã e Casa Branca – 
Beja) a esta velocidade.

Serviço Regional

No serviço regional há a destacar 
algumas supressões de comboios 
menos frequentados, mas o maior 
destaque vai obviamente para as 
supressões totais de serviços.
Com a entrada em vigor do horário 
para 2012, a CP deixou cair os 

comboios regionais Barreiro – 
Tunes. Além destes, a partir de 01 
de Janeiro deixaram de circular 
comboios regionais entre Beja e 
Funcheira, e entre Entroncamento 
e Badajoz, casos em que os 
horários publicados para 2012 
apenas contemplavam um prazo de 
validade até ao dia 31 de Dezembro 
último, por não haver autorização 
governamental para programar os 
serviços para lá dessa data.
Outros casos de serviços regionais 
ameaçados pela supressão eram os 
comboios regionais e inter-regionais 
a norte das Caldas da Rainha, na 
linha do Oeste, e na linha do Vouga. 
No entanto nestes casos a tutela 
autorizou a sua manutenção.
Na linha do Oeste há a destacar 
a criação de um comboio inter-
regional Lisboa Santa Apolónia – 
Coimbra, via Oeste. No entanto em 
sentido inverso não é possível fazer 
a mesma viagem, visto que só existe 
um comboio Coimbra – Caldas da 
Rainha ao final da tarde, já sem 
ligação a Lisboa.
Além disto, vários outros comboios 

A nova imagem da Beira Baixa. Serviço Intercidades (2297) e Regional (2254) lado a lado, Covilhã em novembro de 2011

JC Pombo
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CPA Lisboa-Braga, vila Franca de Xira em Maio de 2008

das Caldas da Rainha foram 
prolongados a Lisboa Santa Apolónia, 
no que poderia ser inclusivamente 
um caminho a seguir com 
benefícios operacionais ao nível da 
programação de reabastecimentos, 
escalas de pessoal e limpeza dos 
comboios.
No restante territórios, os ajustes 
realizados foram marginais, e 
em muitos casos decorrentes da 
reprogramação de canais horários 
para o serviço horário de 2012.

Serviço Suburbano da Grande 
Lisboa

Além da grande mudança ocorrida na 
oferta de Longo Curso entre Lisboa e 
o Algarve, a outra grande mudança 
a assinalar no horário anual de 2012 
é a quase completa reformulação da 
oferta da CP Lisboa nas linhas de 
Sintra, Cintura e Azambuja.
A CP Lisboa instituiu para 2012 um 
horário que dá primazia à linha de 
Cintura, por oposição às estações 
terminais do Rossio e de Santa 
Apolónia. Além desta importante 
questão, a CP Lisboa tentou 
uniformizar ao máximo o tráfego 
ao longo do dia, evitando grandes 
reforços às horas de ponta.
Na linha de Sintra mantiveram-se os 
comboios Sintra – Rossio, mas sem 
reforços às horas de ponta. Durante 
todo o dia os comboios sucedem-se 
a cada 15 minutos em cada um dos 
sentidos. O único reforço existente 
à partida de Sintra (e único reforço 
existente na linha de Sintra toda), é 
uma nova família de comboios Sintra 
– Alverca, operada às horas de ponta 
com dois comboios por hora.
Os comboios de Meleças deixam 
de se dirigir à estação de Roma-
Areeiro, e completam a linha de 
Cintura para terminarem todos na 
estação do Oriente, interceptando 
assim as quatro linhas do Metro de 
Lisboa. Também sem reforços às 
horas de ponta, estes comboios têm 
no entanto uma frequência de quatro 
circulações por hora, o que aumenta 
muito o número de comboios a 
circular na linha de Cintura de Lisboa 
ao longo do dia, entre o Areeiro e o 
Oriente.
Do lado da Azambuja, houve uma 
troca nas estações de destino 
dos comboios da Azambuja e 

Allan 0364 com regional Entroncamento-Badajoz, Santa Eulália em Julho de 2010

Urbano Barreiro-Praias Sado, Juncalinho em Outubro de 2011

AJ Pombo

José Sousa

João Balseiro
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Especial Campolide - Entroncamento, Santa Iria em Outubro de 2011

Urbano Aveiro-Porto, Salreu em Maio de 2011

IR Pocinho-Régua, Ferradosa em Setembro de 2011

da Castanheira do Ribatejo. Os 
primeiros passam a dirigir-se à 
estação de Alcântara-Terra, servindo 
a linha de Cintura de Lisboa e 
interceptando todas as linhas do 
Metro de Lisboa pelo caminho. A sua 
frequência é de dois comboios por 
hora ao longo de todo o dia e fins-
de-semana incluídos, traduzindo-se 
desde logo num aumento substancial 
da oferta nas estações a norte de Vila 
Franca de Xira, e permitindo assim à 
estação de Alcântara-Terra entrar no 
mapa da Grande Lisboa também fora 
dos dias úteis.
Os comboios que iniciam na 
Castanheira do Ribatejo continuam 
a efectuar-se apenas aos dias 
úteis, mas têm agora como destino 
a estação de Santa Apolónia, tendo 
um esquema semelhante ao que 
antigamente existia nos comboios 
Santa Apolónia – Azambuja, ou seja: 
um comboio por hora fora das horas 
de ponta, e dois comboios por hora 
nos períodos de ponta.
Nos restantes eixos da CP Lisboa, a 
oferta manteve-se como até aqui.
Em relação à Fertagus, que opera o 
eixo Lisboa – Setúbal, as mudanças 
cingem-se a um ou dois minutos de 
diferença face aos horários em vigor 
no ano de 2011, mantendo-se a base 
da oferta do operador intacta.

Serviços suburbanos do Grande 
Porto

Depois dos ajustes feitos ao longo 
de 2011 no serviço da CP Porto, 
nomeadamente com a supressão 
de alguns serviços curtos e com o 
fim do serviço suburbano na linha 
de Leixões, os ajustes realizados no 
horário anual de 2012 são pontuais e 
sobretudo relacionados a redefinição 
de canais horários para 2012.
No geral, existe a ideia de que os 
serviços actuais respondem bem às 
necessidades detectadas junto dos 
clientes da CP Porto, e não são de 
prever reformulações da oferta à 
semelhança das ocorridas em Lisboa 
para os tempos mais próximos.

Metro de Mirandela

O Metro de Mirandela mantém a 
sua oferta, com comboios operados 
apenas nos dias úteis e com reforços 
nos períodos escolares. No total, 

José Sousa

AJ Pombo

José Sousa
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são oito comboios por dia entre 
a estação central de Mirandela e 
Carvalhais, servindo ainda a estação 
Jean Monet e os apeadeiros São 
Sebastião, Jacques Delors e Tarana.
Mantêm-se também todos os 
comboios regionais operados entre 
Mirandela e Cachão, que passou a 
ser a estação terminal da linha do 
Tua após o encerramento do troço 
Tua – Cachão.

Cortes na infra-estrutura

Em 2012, a REFER desactiva em 
definitivo as linhas do Tâmega, 
Corgo e Ramal da Figueira da Foz. 
O troço Ourique – Beja, na linha do 
Alentejo, ficará pelo menos para 
já de reserva, permitindo manter 
desta forma a única redundância 
existente à linha do Sul. A sua 
manutenção será simplificada, o que 
trará possivelmente reduções na 
velocidade autorizada, mas garante-
se assim um ponto de passagem 
adicional entre a Funcheira e o 
Poceirão, mesmo que regularmente 
não exista qualquer comboio previsto 
neste troço.
O Governo tinha ainda vontade que 
o ramal de Cáceres encerrasse 
em 2012, mas a falta de acordo 
com Espanha para definir um novo 
itinerário para a circulação do 
comboio Lusitânia Lisboa – Madrid 
impediu essa vontade. Já a contar 
com este fecho, CP Carga e Renfe 
estudaram a mudança do seu 
comboio Iberian Link Entroncamento 
– Madrid, para transporte de 
contentores, da fronteira de Marvão 
para a fronteira de Elvas, mudança 
que não será no entanto efectivada 
durante o mês de Janeiro.
Para 2012 não estão previstos 
investimentos significativos na infra-
estrutura, limitando-se a REFER 
a acções de conservação na rede 
ferroviária nacional. Certo é que 
neste plano de cortes definitivos 
na rede não consta o troço Covilhã 
– Guarda, fechado para obras há 
alguns anos, e que deverá por isso 
aguardar tempos mais favoráveis 
para a conclusão das obras.

0600 com regional Faro-vRSA, Tavira em Setembro de 2011

Esta imagem já entrou na história. Beja, Julho de 2011

Em 2012 o apeadeiro da Fazenda fica a ver passar os comboios de mercadorias

Pedro André

Pedro Almeida

José Sousa
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CPA Porto - Faro 
entre Boliqueime e 
Albufeira, Junho de 
2010

Pedro André
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novas uQe 3500

Já está entregue à CP Lisboa a primeira UQE 3500 saídas de revisão de meio de vida. A 3527 completou 
uma longa estadia nas instalações da EMEF no Entroncamento após completar uma revisão de nível 2 que 
contemplou também uma reforma da sua imagem exterior e de uma beneficiação ligeira do seu interior.

O aspecto mais visível desta revisão 
de meio de vida é, evidentemente, 
a vistosa decoração exterior. Da 
autoria de Catarina Cardoso, que 
já havia assinado a nova decoração 
das UQE 2300, esta nova decoração 
trocou o verde como cor dominante 
pelo vermelho vivo, misturado 
também com branco e cinza escuro.
A nova pintura realça a localização 
das portas para mais fácil percepção 
por parte dos passageiros, e utiliza 
o cinza escuro em todos os locais 
onde a sujidade por norma se 
acumula mais, permitindo por isso 
disfarçar melhor a sujidade natural 
própria de um veículo que presta 
serviço diário na rede ferroviária.
Um pormenor interessante na 
decoração tem a ver com a presença 

de triângulos brancos nos espelhos 
retrovisores, como forma de chamar 
à atenção dos passageiros na 
plataforma para a abertura dos 
espelhos.
Além da pintura, as unidades têm 
agora a sua numeração colocada de 
forma facilmente visível nos vidros 
frontais.
Todos os vidros foram substituídos 
por vidros sem tratamento reflector, 
o que permite entre outras coisas 
que após as lavagens e tratamentos 
anti-grafitis os vidros não ganhem 
o ar desgastado que a maioria das 
UQE 3500 ostenta hoje em dia.
No interior, as faixas verdes que 
existiam pintadas em corrimãos 
e outras zonas deram lugar ou 
a faixas vermelhas ou a faixas 

cinzentas. Os tecidos dos bancos 
foram substituídos por tecidos com 
um padrão diferente e que melhora 
substancialmente a atractividade do 
espaço interior destas unidades.
A primeira unidade, 3527, está já 
ao serviço após esta intervenção, 
e para Janeiro ficará pronta uma 
segunda unidade. Espera-se que no 
final de 2012 todas as 12 UQE 3500 
da CP Lisboa tenham já concluído 
as respectivas revisões de meio de 
vida, condenando assim a infeliz 
decoração verde que ostentavam 
desde a sua entrada ao serviço, há 
mais de 10 anos atrás.

João Cunha João Cunha

Exteriores e Interiores renovados nas UQE 3527, 
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Regional nine-viana 
do Castelo deixa 
a estação de nine, 
Julho de 2011 

Ricardo Ferreira 
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porTuguese TracTion group 2012

O Portuguese Traction Group – PTG, está prestes a alcançar um histórico acordo com o Museu nacional 
Ferroviário, na ressaca do cancelamento do seu habitual passeio para entusiastas que se deveria realizar 
no final de Janeiro de 2012.

Começando pelo passeio cancelado, 
não foi possível chegar a um acordo 
com a CP para a operação dos 
comboios que o grupo PTG, cliente 
habitual há mais de uma década, 
havia solicitado. A disparidade 
entre o orçamento pedido e as 
expectativas do grupo ditaram 
o desfecho, para o qual muito 
contribuiu o quase abandono total a 
que a CP votou as suas carruagens 
Sorefame não modernizadas, que 
eram desejadas para o passeio.
No entanto, o que podia ter 
resultado numa péssima notícia, 
com um previsível fim dos passeios 

do grupo em Portugal após muitos 
problemas em organizações 
anteriores e com o cancelamento 
em 2012, transformou-se afinal 
numa oportunidade para alcançar 
um acordo histórico para a ferrovia 
portuguesa.
O PTG irá associar-se ao Museu 
Nacional Ferroviário, e as duas 
entidades poderão em breve acordar 
o uso do comboio presidencial, 
actualmente em restauro nas 
oficinas da EMEF de Contumil, por 
parte do PTG, e ainda a utilização 
da locomotiva 1805.
A locomotiva 1805 será aliás 

pintada no esquema azul de origem, 
sendo essa pintura financiada pelo 
próprio PTG. Em troca, o Museu 
Nacional Ferroviário compromete-
se a ceder o material circulante para 
os passeios do PTG. O passeio 
previsto para Janeiro fica adiado 
para Junho, e ao invés de ser 
operado com carruagens Sorefame 
e diversas locomotivas diesel, será 
operado com o comboio presidencial 
completamente restaurado e pela 
locomotiva 1805.
Está prevista para a primeira 
metade de 2012 uma bateria de 
ensaios de linha para a 1805, de 

João Cunha Vários

Pedro Almeida

A 1805 junto do comboio presidencial, Entroncamento em novembro de 2010
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modo a comprovar que cumpre as 
condições de circulação exigíveis, 
mais a mais porque as viagens a 
agendar para Junho serão longas e 
exigentes.
Esta é também a oportunidade 
para fazer um ponto de situação do 
restauro do comboio presidencial, 
que deverá estar terminado muito 
em breve.

Furgão Df 408 – Faltam apenas 
alguns acabamentos para ficar 
concluído. A recuperação estrutural 
e a pintura estão completas.

Carruagem Sy5 – Está terminada, 
faltando agora colocar a mobília no 
seu interior e os cobres – brazão, 
símbolos CP.

Carruagem Sy3 – Já está chapeada 
e com a timoneria totalmente 
montada. Actualmente está a ser 
emassado e será pintada muito em 
breve. No seu interior apenas falta 
envernizar e alguns acabamentos 
como a colocação de cobres, 
estofos e botões.

Carruagem dos jornalistas – Está 
emassada e pronta para ser pintada, 
aguardando apenas disponibilidade 
das instalações para tal. Falta ainda 
montar a timoneria e terminar alguns 
acabamentos no seu interior.

Carruagem SyR2 – Tem os 
componentes mecânicos 
integralmente revistos, e começará 
a ser emassada para posterior 
pintura.

Carruagem Sy4 – É o veículo 
que está mais atrasado, e aquele 
que tem necessitado de maiores 
intervenções. Os topos foram 
refeitos, boa parte da estrutura 
da carruagem foi substituída, e as 
chapas foram decapadas, estando 
já prontas para serem reaplicadas. 
Ainda terão de ser revertidas as 
alterações que esta carruagem 
sofreu quando esteve ao serviço do 
comboio-socorro.

Locomotiva 1805 – Efectuou revisão 
intermédia (V1) em Guifões, e 
encontra-se actualmente à espera 

de ser pintada na sua decoração de 
origem.
No geral os trabalhos estão bastante 
adiantados, e a sua conclusão 
poderá ainda ocorrer no primeiro 
trimestre de 2012, bem a tempo 
por isso do passeio que o PTG irá 
organizar, e que promete ser épico. 
Poderá ser uma primeira página 
num futuro em que o MNF poderia 
rentabilizar muito do seu espólio com 
passeios especiais organizados por 
entusiastas ou pelo próprio museu.

Sem dúvida, um exemplo a seguir! 
Aguardamos agora com impaciência 
o mês de Junho.

valério dos Santos

O salão Sy 3  no início da restauração em Contumil, novembro de 2010
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o passado dos horários - zona norTe (1992)

A actualização de horários para 2012, que entrou em vigor no passado dia 11 de Dezembro e que provocou 
tantas alterações à ferrovia portuguesa, é um bom pretexto para se fazer um flashback e recordarmos como 
eram as ligações ferroviárias há dez e vinte anos atrás. Para simplificar este trabalho, a pesquisa será 
dividida em quatro zonas.

Comecemos pela Linha do Minho 
e Ramal de Braga. Em 1992, ir-
se do Porto a Valença demorava, 
em média, 2h40 de inter-regional 
(que eram três) e 3h50 de regional 
(igualmente três). Um passageiro 
que quisesse ir do Porto a Viana 
do Castelo iria demorar cerca de 
1h40 no único inter-regional e 2h 
nos três regionais existentes. Entre 
o Porto e Braga, existiam quatro 
tipos de ligações: os Intercidades 
(dois por dia, provenientes de 
Lisboa), que demoravam 1h entre 
as duas cidades, os IR’s (um), com 

tempos de viagem na ordem da 
1h20, os regionais (um de segunda 
a sexta), a demorarem 1h40, e os 
suburbanos, abordados no próximo 
parágrafo. O último Intercidades 
Lisboa – Braga e o primeiro Braga 
– Lisboa do dia tinham ainda ligação 
a Viana do Castelo – viagem que 
demorava cerca de 40 minutos, com 
paragens em Barroselas e Barcelos. 
Ainda existiam regionais Viana do 
Castelo – Valença (duas aos dias de 
semana – no sentido inverso, havia 
uma, todos os dias), com viagem de 
1h20 de duração. De referir, ainda, 

que os regionais efectuavam serviço 
suburbano entre São Bento e Nine.
Falando de suburbanos, existiam 
comboios do Porto para Ermesinde 
(três aos dias de semana), que 
levavam vinte minutos na viagem 
entre as duas estações; para São 
Romão (onze, nove aos fins de 
semana), a demorarem cerca de 
meia-hora; para Nine (dois, incluindo 
os já mencionados regionais com 
serviço suburbano), onde chegavam 
após, sensivelmente, 1h15 de 
viagem; e Braga (três), onde os 
tempos de viagem eram, em média, 

Carlos Loução Vários

 Phil Richards

1417 à passagem pela Régua com o IR Porto - Pocinho, novembro 1993
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de 1h40. Em último lugar, havia 
ainda os suburbanos Nine – Braga, 
que davam ligação aos restantes 
comboios que paravam na estação 
da Linha do Minho; eram treze – onze 
aos fins-de-semana – e demoravam 
entre os dezoito e os trinta minutos, 
dependendo da lei de paragens.
Por esta altura, ainda existiam 
comboios da CP na Linha da Póvoa 
e no Ramal de Famalicão. O serviço 
Porto – Póvoa era suburbano, com 
comboios abundantes, a demorarem 
55 minutos entre o Porto e a Póvoa 
do Varzim; para além destes, 
existiam também suburbanos da 
Trindade rumo a Vilar do Pinheiro, 
aos dias de semana, a demorarem 
cerca de meia hora. No Ramal de 
Famalicão, as circulações eram mais 
escassas: quatro regionais Póvoa 
do Varzim – Famalicão (três aos fins 
de semana), com tempos de viagem 
de 51 minutos e única paragem 
obrigatória nas Fontaínhas.
Passando para a Linha de Guimarães: 
há vinte anos atrás, ainda era uma 
linha de via estreita. E as abundantes 
composições regionais (efectuando 
serviço suburbano entre a Trindade 
e Lousado) que a atravessavam de 
ponta a ponta, desde a Trindade até 
Guimarães, faziam-no, em média, 
em 1h45. Ainda havia um suburbano 
entre aquela estação e Castelo da 
Maia e outro até Trofa. Mas só aos 
dias de semana.
No Douro, em 1992, já existiam 
suburbanos: seis até Marco de 
Canaveses, um até Cête e outro 
até Penafiel; porém, os regionais 
efectuavam serviço suburbano até 
Marco. E que serviço tínhamos nessa 
altura? Cinco regionais entre São 
Bento e a Régua (no sentido inverso, 
existia mais um, de manhã, aos dias 
de semana, e outro, aos domingos, 
à noite), com tempos de viagem a 
rondarem as 2h50, dois regionais 
entre o Porto e Tua, a demorarem 
cerca de 3h30 (um aos fins-de-
semana), e uma ligação entre Régua 
e Tua (ligação ao último regional 
proveniente de São Bento). Os inter-
regionais eram quatro, três deles 
entre São Bento e a Régua (e um 
deles auto-transportado, a demorar 
mais de 2h30, contrastando com a 
média de 2h10 dos restantes) – dois 
deles possuíam ligação ao Pocinho 
via regional, o outro ligava a Tua – 

e outro para o Pocinho. O sentido 
inverso tinha, às segundas-feiras, um 
regional entre Ermida e São Bento. 
E, para além destes comboios, 
existia ainda o Intercidades Porto-
São Bento – Régua, que saia da 
“Invicta” às 20h28 e da Régua às 
8h34, a demorar uma média de 1h54 
entre as duas estações.
Para finalizar este capítulo sobre 
a zona Norte, só faltam as vias 
estreitas do Douro. No Tâmega, 
existiam nada mais, nada menos 
que nove (!) regionais entre Livração 
e Amarante (oito aos sábados, sete 
aos domingos), com única paragem 
obrigatória em Vila Caiz e tempos de 
viagem na ordem dos 25 minutos.
No Corgo, existiam cinco regionais 
entre a Régua e Vila Real, com 
viagens de 55 minutos em média e 
paragens obrigatórias em Alvações, 
Povoação e Carrazedo.

E, finalmente, o Tua. 1992 é o ano 
em que a Linha do Tua perde, 
oficialmente, o troço entre Mirandela 
e Bragança – acontecimento 
marcado ainda pela tristemente 
célebre “Noite do Roubo”, em que 
o material ferroviário foi levado de 
Bragança e Macedo de Cavaleiros 
contra a vontade da população. O 
que significou que os dois regionais 
que faziam a linha “de ponta a 
ponta”, demorando 5h para o 
efeito, tiveram de se quedar por 
Mirandela. Assim, após o fecho do 
troço Mirandela – Bragança, ficou-
se com cinco regionais entre Tua e 
Mirandela, com tempos de viagem 
perto das 2h. O resto do percurso 
até Bragança era feito de autocarro, 
que, em teoria, demorava perto de 
2h45 entre as duas estações.

Garry Brown

9024 em Porto Trindade com um comboio para Guimarães, Junho de 1990

Resumindo e concluindo: as principais cidades nortenhas, há vinte anos 
atrás, estavam à seguinte distância temporal do Porto:

De Para Tempo de Viagem
Porto Póvoa do Varzim 00h50

Braga 01h02
Guimarães 01h34

Viana do Castelo 01h37
Livração 01h38
Régua 01h46

Valença 02h30
Vila Real 03h17
Pocinho 04h05

Bragança 07h34
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os 120 anos da linha de sinTra

Há quatro anos atrás, a CP decidiu celebrar os 120 anos da chegada da linha de caminho-de-ferro a Sintra. 
na altura, eu era um rapazito que se estava a iniciar nestas lides, mas isso não me impediu de ir participar 
na festa – e de, alguns dias depois, ter escrito um texto sobre esse evento – do qual adaptei uma ou outra 
coisa, por, entretanto, a realidade se ter alterado um pouco.

“A primeira meta foi a estação 
de Alcântara-Terra, donde saía 
a automotora 2064 que iria fazer 
a viagem até Sintra, recriando a 
primeira viagem dum comboio 
movido a electricidade à estação 
terminal da linha mais movimentada 
da Grande Lisboa. Chegou-se lá, 
e já estava um belo aparato de 
gente, uns mais VIP’s que outros, 
uma ou outra televisão, uns que iam 
no comboio, outros que apenas lá 
estavam na plataforma da estação 
para o fotografar – o que, confesso, 
também eram a minha ideia. Porém, 

acabou por surgir a hipótese de 
se poder efectuar a viagem até 
Sintra a bordo da composição – e, 
obviamente, não se enjeitou essa 
oportunidade.
“Confesso que não tinha memória 
nenhuma de alguma vez ter andado 
num comboio daqueles, mas digo já 
que é uma experiência muito boa. 
Uma pessoa que anda habituada 
aos bancos duros dos Fertagus, 
apanha-se nos velhinhos bancos 
acolchoados e até lhe dá uma 
coisinha má… eu é que, admito, 
não os aproveitei muito, porque fui 

a viagem toda de cabeça de fora da 
janela (sim, aquelas ainda deixavam 
abrir a janela, uma coisa que se 
perdeu nos dias de hoje, com o 
advento do ar condicionado – hoje 
em dia já só no Algarve – e não por 
muito tempo…), a tirar fotografias ao 
meio envolvente da Linha de Sintra, 
ao IC 19 que passa, em certos 
trechos, quase encostado à linha, e 
foi uma viagem muito bem passada 
até Sintra, com direito a carrinho 
com chocolate para a malta ir 
petiscando. Na estação de Agualva-
Cacém, a automotora detém-se, 

Carlos Loução Vários

Carlos Loução

Depois do passeio, a 2064 arranca rumo ao Entroncamento
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para a entrada do Rancho Folclórico 
D. Maria, trajado a rigor, e logo 
enceta viagem novamente, seguindo 
pelo troço da linha que dantes, era 
apelidado “Ramal de Sintra”…
“… só que, quando a automotora 
chegou o destino, a festa caiu de 
tom.
“Estava previsto a UTE entrar na 
linha 3 de Sintra, só que o Presidente 
da CM Sintra achou (e, atendendo 
à história, bem, acho eu) que ela 
deveria de chegar antes na linha 
nº 1, a mais chegada ao edifício da 
estação. E tudo isto esteve muito 
bem… o problema é que toda a gente 
se esqueceu da plataforma que 
permite a quem usa cadeira de rodas 
entrar nos suburbanos da Linha de 
Sintra… e também toda a gente se 
esqueceu que as UTE’s eram (e 
são) um bocadinho mais largas que 
as 2300/2400’s. Sendo assim, isto 
estava preparado para não dar bom 
resultado…
 “Mal se entrou na plataforma da 
linha 1, ouviu-se uma pancada, 
seguida de gritos no exterior da 
composição, e o maquinista parou 
quase imediatamente a composição 
(tanto que ela, que estava previsto 
ter seguido até ao final da plataforma, 
ficou-se pelo 1/3 da mesma). É que, 
nunca pensando que a coisa se dava 
(e quem pensaria?), um homem, que 
tinha ido mais a filha até lá, tinha-se 
posto ou em cima ou nas imediações 
(sinceramente, já não me lembro) 
da dita plataforma, que era feita em 
metal e vidro… e, com o embate, 
a plataforma amassou-se toda, os 
vidros partiram-se e precipitaram-se 
para cima do homem, que não se 
conseguiu escapar.
“Depois disto, é que as coisas se 
tornam um bocado confrangedoras. 
Dum lado da plataforma, os 
VIP’s, com música na plataforma 
proveniente do rancho folclórico; 
do outro, o desgraçado do homem, 
que estava a sangrar de todo o lado, 
que entretanto foi rodeado pela 
Polícia para impedir que a malta 
que andava por lá de máquinas 
em punho o fotografasse – mesmo 
assim, na edição do dia seguinte do 
“Correio da Manhã” lá apareceria 
uma imagem do pobre homem – 
e no meio, muita gente que ainda 
estava a tentar perceber o que diabo 
se tinha passado. Quanto a mim, 

A composição a passar pelo Aqueduto das Águas Livres

O ambiente no interior da UTE

Bruno Sousa

André Ferreira

O chefe da estação de Alcântara-Terra dá o sinal de partida à UTE

André Ferreira
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depois de ter estado um ror de tempo 
enfiado neste último grupo, peguei 
em mim e na minha maquineta e 
fui tirar fotografias, sim, mas à UTE, 
que era o que me interessava; pouco 
depois, o homem lá foi transportado 
de ambulância para o hospital – diz-
se por essa imprensa que perdeu um 
dedo, mas hoje em dia já não me fio 
muito no que eles dizem. Que estava 
vivo, isso estava, e assim continua – 
espero.
“Uma meia hora depois da chegada 
a Sintra, começou-se a preparar tudo 
para a UTE fazer o caminho de volta 
para Alcântara-Terra, uma marcha 
que, supostamente, já não levaria 
ninguém (quem fez a viagem de ida, 
levou um bilhetinho comemorativo 
que valia uma viagem de borla de 
volta nas automotoras “normais”), 
mas que… acabou por levar uns 
quantos passageiros extra. E neles, 
lá fui eu outra vez… enfim, não há 
uma sem duas (o ditado não é assim, 
mas serve perfeitamente), e não sei 
se alguma vez voltarei a andar numa 
automotora daquelas (pois, que as 
que ainda há por cá estão destinadas 
a irem para a Argentina – se bem 
que o processo está congelado há 
anos, por falta de pagamento dos 
argentinos), por isso, a viagem de 
volta foi feita comigo coladinho à 
porta de acesso à cabine, a ver os 
comandos, a ver o maquinista a 
conduzir aquela relíquia (anunciaram 
que a viagem seria feita por uma 
“UTE de 1957”, mas aquela não era 
de ‘57, era de uma 2ª geração, por 
isso, era de ‘62)… e foi assim que se 
chegou a Alcântara-Terra. E, depois 
do «desmontar da feira», depois de 
mais umas fotos do comboio sob o 
telheiro da estação, a UTE nº 2064 lá 
seguiu para o Entroncamento.
“E assim acabaram os festejos dos 
120 anos da Linha de Sintra. No final 
de contas? Foi um festejo engraçado 
e que atraiu muita gente – as 
plataformas das estações estavam 
repletas de gente a olhar para aquele 
comboio “velhote”, a tirar fotografias 
com os telemóveis, para além dos 
habituais spotters – que teve a 
mancha daquele detalhe que custou 
um dedo a um homem.

Entrada em Agualva-Cacém do Rancho Folclórico D. Maria, trajado a rigor

A UTE a sair de Lisboa rumo a Sintra

O estado em que ficou a plataforma criminosa após a passagem da automotora

Carlos Loução

Paulo Fernandes

Carlos Loução
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A UTE a sair de 
Lisboa rumo a Sintra 

Paulo Fernandes
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Os benefícios da alta velocidade chegaram finalmente à Galiza! no passado dia 10 de Dezembro assinalou-
se a inauguração do novo troço de Alta velocidade entre as cidades de Ourense, Santiago de Compostela e 
Corunha. São 149,1 quilómetros de nova infra-estrutura, preparada para velocidades entre os 250 e os 350 
km/h, que aumentam para 2900 quilómetros a extensão da rede de alta velocidade espanhola. Espanha é já 
o segundo país do mundo com mais quilómetros em alta velocidade, logo depois da China.

A inauguração da linha registou-se 
no dia 10 com um comboio da série 
S-121, com a presença de várias 
personalidades do Ministério do 
Fomento de Espanha e da região da 
Galiza. A ordem de investimentos na 
linha ascendeu aos 3.300 milhões 
de euros!
A acidentada orografia da Galiza 
sempre foi um factor condicionante 
às comunicações ferroviárias na 
região. Mas com a nova obra nada 
será como dantes! Os passageiros 
da Galiza tardam muito menos 
em ligar-se ao resto de Espanha 

e ao mundo, com comodidade e 
segurança, potenciando a coesão 
territorial e o desenvolvimento 
económico de toda a região.

Características da nova linha

A nova linha é dividida em dois 
trajectos: Ourense – Santiago e 
Santiago – Corunha. 

A linha entre Ourense e Santiago é 
de Alta Velocidade e conta com via 
dupla electrificada em bitola ibérica 
com travessa polivalente, preparada 

para velocidades até 350 km/h. É 
uma obra fantástica da engenharia 
do século XXI, que custou 2.547 
milhões de euros e que conseguiu 
reduzir a distância ferroviária entre 
as duas cidades em 38,9 quilómetros 
– o trajecto convencional tem 126 
quilómetros e a nova linha precisou 
de apenas 87,1 quilómetros para 
unir as mesmas cidades. 
Para ultrapassar as sérias 
adversidades do terreno, 57% 
do percurso foi construído sobre 
túneis e viadutos. O trajecto conta 
com 31 túneis (num total de 29,3 

linha de alTa velocidade chega à galiza 
Ricardo Ferreira Vários

Pablo nieto

Testes com S-121, Irixo em 04 de novembro de 2011
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quilómetros) e 38 viadutos (num total 
de 20,4 quilómetros), respeitando 
ao máximo as particularidades 
ambientais da região. 
De referir que, quando estiver 
construída a restante linha para 
Madrid, entre Olmedo e Ourense, 
procede-se à transição da linha 
para bitola europeia, para ai permitir 
a circulação de comboios de Alta 
Velocidade.

A linha entre Santiago e a Corunha 
é de Velocidade Elevada em bitola 
ibérica e pertence ao eixo Atlântico, 
que, no futuro ligará as cidades de 
Ferrol, Corunha, Santiago, Vigo e 
Porto. Aqui os trabalhos passaram 
por realizar uma melhoria integral 
da linha existente, com duplicações 
de via, variantes e electrificação em 
todo o trajecto, adaptando a linha 
para velocidades até 250 km/h.
Os 75 quilómetros da antiga linha 
foram reduzidos para 62 quilómetros, 
contando-se agora 17 túneis 
(num total de 20,2 quilómetros) 
e 10 viadutos (num total de 2,8 
quilómetros). Destacam-se os 
túneis de Nemenzo (3.177 metros), 
Meirama (3.468 metros) e Bregua 
(2.993 metros) e a ponte de Valiñas 
(744 metros). O traçado completa-se 
com as estações de Ordes, Cerceda-
Meirama, Boedo e Uxes.  
De referir que aqui, por motivos 
de sinalização, apenas ainda é 
permitida a circulação de comboios 
até 200 km/h.

Serviços

No dia 11 de Dezembro, a Renfe 
colocou à disponibilização cinco 
comboios AVANT da série S-121 
por sentido entre Ourense e 
Santiago, quatro deles seguindo 
até à Corunha. Este comboio, 
fabricado pela CAF-Alstom para 
responder a necessidades de média 
distância, conseguem transportar 
280 passageiros e podem circular a 
250 km/h. No entanto, entre Ourense 
e Santiago só estão autorizados 
a circular a 220 km/h, já que a sua 
homologação a 250 é para linhas de 
bitola europeia. 
Com estes serviços foi possível 
reduzir o tempo de percurso entre 
as cidades de Ourense e Corunha 
das 2h15 para as actuais 1h08. Já 

Testes com S-730 entre Santiago e Ourense. Ponte Ulla (viaduto de Guntian)

Testes de via com BT01 + BT02. Bandeira

Pablo nieto

Alfonso Taboada
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Alfonso Taboada

Locomotiva 334-003 com o Talgo diurno Corunha-Madrid-Alicante. Ourense

de Ourense a Santiago demorava-
se 1h34; pela nova linha, o tempo 
desceu para os 38 minutos.
O preço para se viajar entre a 
Corunha e Ourense é de 22,50€ e 
a Renfe garante um compromisso 
de pontualidade: se um comboio 
se atrasar mais de 15 minutos, a 
empresa devolve 50% do valor do 
bilhete, ao passo que, se o atraso 
for superior a meia-hora, o bilhete é 
reembolsado na totalidade.
Mas não é só o AVANT a circular 
(para já) nesta nova infra-estrutura. 
Desde o dia 11 que o Talgo diurno 
entre Madrid e a Galiza também o 
faz, com o tempo de percurso entre 
as estações de Madrid-Chamartín e 
Santiago, na Galiza, a passar das 
anteriores 7 horas para as 6h07. 
Este comboio circula a 200 km/h com 
locomotiva diesel entre a Corunha e 
Ourense, sendo a primeira linha de 
Alta Velocidade que usa este tipo de 
tracção. 
Entre Santiago e a Corunha 
circulam também os comboios 
de média distância entre Vigo e a 
Corunha, para além de comboios de 

mercadorias, com tracção diesel. 

O futuro

No segundo trimestre de 2012, 
a Renfe prevê colocar em 
funcionamento nesta linha o novo 
comboio Alvia híbrido S-730 entre 
Madrid e a Galiza, enquanto a 
linha de Alta Velocidade entre as 
duas regiões não está totalmente 
construída. Este novo comboio de 
bi-bitola, adaptado da série S-130 e 
apresentando tecnologia de tracção 
diesel e eléctrica, poderá circular a 
250 km/h por linhas electrificadas e a 
180 km/h por linhas a diesel. O novo 
serviço ligará as duas regiões em 
aproximadamente 5 horas, utilizando 
dois trajectos de alta velocidade já 
construídos: este agora inaugurado 
e o trajecto de Madrid a Zamora. 
Actualmente o Talgo efectua o 
mesmo trajecto em 6h07 (pelas LAV) 
e o Trenhotel (via convencional) em 
8h50.
Em 2015, quando a linha de Alta 
Velocidade entre Madrid e a Galiza 
estiver totalmente concluída, prevê-

se que o serviço AVE efectue 
o mesmo trajecto em 3 horas. 
Presentemente, o comboio entre 
Madrid e a Galiza tem uma cota de 
mercado de apenas 4%; com a linha 
completa, as previsões superam os 
30%. Com o AVE, o trajecto entre 
Ourense e Santiago está previsto 
ser realizado em 22 minutos, à 
velocidade média de 237 km/h.

Fontes:

www.vialibre-ffe.com
www.adif.es
www.farodevigo.es

Agradecimento especial a Alfonso 
Taboada
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1973 e 1962 manobram 
um pesado comboio 
de areia, Lousado em 
Julho de 2011

Ricardo Ferreira
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porTagens ferroviárias – Que repercussões?

Muitas são as novidades em 2012 no sector ferroviário, boa parte das quais têm um potencial grande 
para ensombrar ainda mais um sector vilipendiado nas últimas décadas por investimentos absurdos e 
improdutivos.

A REFER, cumprindo aliás uma 
exigência da Troika, reviu as tarifas 
de acesso às vias ferroviárias 
portuguesas. Um primeiro destaque 
vai para a lógica introduzida na 
diferenciação entre troços renovados 
e troços a precisar de renovação 
urgente, e por isso com piores 
condições para os operadores. 
Um paradoxo incompressível que 
vigorava era que por exemplo o 
troço Gaia – Ovar, profundamente 
desgastado, tinha uma tarifa mais 
alta do que um troço renovado da 
linha do Norte, onde é possível 
não só uma maior flexibilidade na 

escolha de canais horários como 
o próprio desgaste do material 
circulante é menor.
Um outro ponto positivo é a 
diminuição muito grande das 
tarifas cobradas aos comboios de 
mercadorias e marchas em vazio 
a eles associadas. Só a CP Carga 
anuncia para 2012 uma poupança de 
1,5 milhões de Euros com portagens 
ferroviárias, o que num contexto de 
contenção de custos e de procura de 
melhores níveis de eficiência é sem 
dúvida uma boa notícia. Em última 
análise, é dinheiro que pode ser 
utilizado para criar condições para 

atrair para a ferrovia mais clientes e 
mais mercadorias.
Mas há uma nuvem negra que 
fica a pairar sobre os serviços 
de passageiros, cujas portagens 
aumentaram muito. A CP reclama 
um aumento de 18 milhões de 
Euros com estas portagens para 
2012. As tarifas são muito mais 
elevadas do que para os comboios 
de mercadorias, o que de um 
ponto de vista de financiamento de 
infra-estruturas e sua manutenção 
pouco sentido faz. Raros são os 
comboios de passageiros que 
poderão ter maiores impactos nas 

João Cunha João Cunha

Serviços regionais serão os mais afectados
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infra-estruturas do que os comboios 
de mercadorias, mesmo não 
desprezando o factor velocidade.
Mas para lá desta mera lógica, que 
parece invertida, existe uma ideia 
subentendida nestas novas tarifas: 
todas as linhas onde não existir 
tráfego de mercadorias, terão de 
ser mantidas recorrendo apenas 
aquilo que o tráfego de passageiros 
render para a infra-estrutura. 
Caso contrário, considera-se não 
acrescentarem valor ao país. Ora, 
eu acho isto uma ideia altamente 
perversa: a de que só as linhas com 
tráfego de mercadorias acrescentam 
valor suficiente ao território para se 
justificar uma subsidiação estatal à 
sua manutenção.
Não se pode, no entanto, limitar 
o debate da viabilidade de muitas 
linhas a uma ideia que me parece 
altamente perversa. É, de facto. No 
entanto subsistem muitas questões 
a analisar quando tentamos 
perceber o que pode ser a rede 
ferroviária do amanhã. O caminho 
de ferro em Portugal é hoje, tirando 
a linha Porto – Lisboa e, em certa 
medida, a linha Lisboa – Faro, um 
conjunto de peças museológicas, 
a que se convenciona chamar-lhes 
ainda hoje de linhas, devidamente 
electrificadas e com sinalização 
automática. Bastará isso para serem 
pertinentes no século XXI? Tenho as 
maiores dúvidas.
Ignorou-se durante tempo demais (e 
continua a ser ignorado) que o factor 
fundamental para o transporte de 
passageiros é, obviamente, o tempo 
de viagem. A velocidade. Estas 
portagens podem no fim de contas 
acelerar apenas um processo que 
é inevitável se não se redesenhar 
a rede ferroviária: o fim de muitos 
serviços regionais, que serão ainda 
mais insustentáveis com estas 
novas tarifas. Mas que, no fundo, 
seriam sempre insustentáveis no 
médio / longo prazo. Só anda de 
comboio a 80 km/h quem não tem 
outras alternativas, e se há coisa 
que temos visto sobretudo nos 
últimos 20 anos é que há cada vez 
menos pessoas sem alternativas ao 
comboio.
No fundo, apesar de achar que estas 
tarifas introduzem uma perversão 
que não é aceitável no transporte 
de passageiros, sou forçado a 

reconhecer que não mudam a 
realidade, apenas têm potencial para 
a acelerar. Vejo serviços regionais 
no Douro, Beira Baixa e Algarve 
com grandes dificuldades para 
se manterem com um tão grande 
aumento das portagens ferroviárias. 
Mas será essa a única causa? Eu 
de qualquer forma já tinha muita 
dificuldade em ver a continuidade 
destes serviços num horizonte de 20 
anos mantendo os traçados dessas 
linhas tal como estão.
A linha do Algarve pouco serve as 
zonas economicamente mais fortes 
da região. A linha do Douro para lá 
do potencial turístico (que não se 
enquadra na minha definição de 
serviço público – deve antes ser 
potenciado por todas as partes 
interessadas no turismo), serve uma 
região em declínio populacional e 
que coloca o Pocinho a cerca de 3 
horas do Porto (para apenas 175 km 
de percurso). A Beira Baixa mantém 
médias a rondar os 70-80 km/h, o 
que é absolutamente inqualificável 

para o século XXI.
No limite, estas alterações tarifárias 
vão permitir reconhecer o óbvio 
mais depressa. Para o tráfego de 
passageiros, a rede que ainda 
subsiste é digna do início do século 
XX, embora tenha uma fachada 
digna do século XXI, com catenária, 
sinalização automática e cais das 
estações alteados. 
Só o futuro poderá ajuizar a razão 
das minhas crenças, mas estou 
convicto que esta redefinição tarifária 
apressará o abandono de muitos 
serviços ferroviários provavelmente 
já no próximo ano. Mas que ninguém 
se iluda, mantendo os actuais 
traçados, não os abandonando 
em favor de novas variantes que 
recentrem a ferrovia no contexto da 
sociedade portuguesa do século XXI, 
isso aconteceria sempre. Demoraria 
mais tempo. Apenas isso.

Exemplo de política a seguir - variante de Alcácer
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Apesar de não serem as pioneiras 
no serviço automotor em Portugal, 
foi a partir da sua introdução que 
o termo “automotora” começou a 
ganhar maior ênfase em Portugal. 
Chegarem a Portugal para 
responder a baixos picos de procura 
registados em algumas linhas do 
país, principalmente na região do 
Alentejo, através da substituição 
de alguns comboios onde não se 
justificava empregar locomotivas e 
carruagens. 
As primeiras quatro automotoras 
chegaram a Portugal apenas com um 
motor diesel, sendo-lhes entretanto 
introduzido um segundo motor. As 
restantes unidades já chegaram a 
Portugal com dois motores Scania-
Vabis de 182 cv, que permitiam levar 
a automotora até velocidades de 
100 km/h. Inicialmente tinham uma 
capacidade para 55 passageiros 
sentados em terceira classe e 16 
em primeira classe, com duas casas 
de banho. Na mesma encomenda 
fizeram parte 6 unidades motoras 
curtas (série M51 a M56) e 11 

reboques, com a finalidade de melhor 
responder a picos de procura.
A 0111 entrou ao serviço com o 
esquema de pintura verde na parte 
inferior, e creme na parte superior. 
Durante os anos 60/70 mostrou-se 
com o esquema de pintura azul, com 
faixas vermelhas. A partir de 1973 
recebeu o esquema de pintura com 
que terminou a carreira - laranja às 
riscas brancas.
As Nohab foram colocadas 
inicialmente nas linhas do Alentejo, 
mais propriamente na estrela de 
Évora, ramais de Moura e Cáceres 
e Linha do Leste. Também na zona 
centro afiguraram-se logo a partir 
de 1948, com aparições na Linha 
da Beira Alta e Ramal da Lousã, 
substituindo algumas automotoras 
de fabrico nacional que à data ali 
persistiam. Também as linhas do 
Oeste e Sintra foram contempladas 
com a sua presença a partir de 1949. 
Com a chegada das automotoras 
Allan em 1953, as Nohab ficaram 
mais libertas nos serviços do centro 
e começaram a conquistar novas 

linhas. Foi o caso dos ramais de 
Sines e do Seixal, bem como das 
linhas de Vendas Novas, Sado e Sul.
No início dos anos 80, a Nohab 
0111 recebeu uma profunda 
modernização, onde, além de 
alterações mecânicas, lhe foi 
alterado o seu interior. Passou 
a ter uma capacidade para 46 
passageiros sentados em segunda 
classe, 24 em primeira classe e 24 
passageiros em pé.
Nos últimos anos de serviço, a Nohab 
0111 podia ser vista nos serviços da 
Linha do Alentejo, entre o Barreiro 
e a Funcheira, bem como na Linha 
de Évora, entre Casa Branca e 
Évora. Estava também encarregue 
de prestar serviço regular na Linha 
de Vendas Novas e no Ramal de 
Cáceres. Esteve ao serviço até dia 
2 de Abril de 2005, altura em que é 
encostada no Barreiro.
Hoje é a única automotora Nohab de 
via larga que faz parte do acervo do 
MNF… infelizmente mal tratada no 
Barreiro, um fim que não merecia!

nohab 0111 com o regional para o Marvão, Torre das vargens em Julho de 2004

A nohab 0111 é a figura escolhida para a primeira Trainspotter de 2012. Este pequeno veículo fez parte de 
um lote de 15 automotoras construídas em 1947/48 na Suécia (série My 101 a 115), tendo a primeira entrado 
ao serviço em Portugal a 20 de Março de 1948. 

nohab 0111
Ricardo Ferreira João Joaquim

numeração UIC: 90 94 8 020111-4
numerações prévias: CP My 111, CP 
AC2MFY 1001
Construtor: NOHAB
numeração de fábrica: desconhecido
Data de construção: 1948
Comprimento: 22,490 m
Largura: 3,290 m
Altura: 3,530 m
Peso (ordem de marcha): 34,225 t 
Lotação: 24 [1ª classe] + 46 [2ª classe] + 
24 [em pé]
Disposição dos rodados: 1AA1
velocidade máxima: 100 km/h
Esforço de tracção (arranque): 2480 kg
Potência nas rodas: 252 Cv (185 kW)

principais  caracTerisTicas
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pelos caminhos da inTerneT

www.cinemateca.pt

A Cinemateca Portuguesa 
disponibilizou recentemente mais 
um grupo fabuloso de vídeos do 
passado português, onde se podem 
deslumbrar várias passagens 
relativas à ferrovia. A nível 
ferroviário, podem-se encontrar 
imagens nas minas do Pejão, Ramal 
de Matosinhos e Porto de Leixões, 
mudança de bitola no Ramal de 
Famalicão, Linha do vouga e Corgo, 
locomotivas Pacific em plena 
actividade, entre outros. vale a pena 
perder tempo para uma visita!

www.gwrarchive.org

O grupo “The Restoration & 
Archiving Trust” acaba de 
disponibilizar mais um fabuloso 
grupo de imagens sobre Portugal. 
Os retratos incidem sobretudo nas 
décadas de 60 e 70, com novas 
imagens adicionadas da nossa 
via estreita, desde o Porto até ao 
Pomarão.

Telecomunicações Ferroviárias
Como, porquê e para quê

Na área ferroviária, as telecomunicações são 
muito mais que um sinal dos tempos ou apenas 
uma ferramenta tecnológica. Bem pelo contrário: 
a sua existência e utilização são, e sempre foram, 
nucleares à própria actividade e a uma dos seus 
principais atributos: a segurança. Esta edição, 
editada pela ReferTelecom, pretende divulgar entre 
todos os que de algum modo estão ligados ao 
caminho-de-ferro um pouco da história e do papel 
das telecomunicações na actividade ferroviária. 
Tem 176 páginas em formato 234x154mm e está à 
venda na Mediabooks por 12€.

Revista Maquetren nº 225 e nº 226

As últimas duas edições da “Maquetren” são 
também duas nossas sugestões. Na “Maquetren” de 
Novembro (225), além de vários artigos dedicados 
à vizinha Espanha, como a homologação da série 
Talgo Híbrido 730, vem uma reportagem sobre a 
modernização da Linha do Alentejo. Já na edição de 
Dezembro (226) também estão destacados alguns 
artigos sobre Portugal, como o encontro de Módulos 
“Maquetren” em Torres Vedras, ou as manobras em 
Castelo Branco. A revista pode, por exemplo, ser 
encontra à venda no site RevistasProfesionales.

Electroten lança 592 em versão 
Portuguesa 

A empresa Electroten lançou 
recentemente no mercado a automotora 
DMU 592 na sua versão CP à escala 
H0 1:87. Trata-se de uma reedição da 
automotora espanhola, mas com as 
decorações portuguesas (amarelo).

Revista O Foguete nº25

Saiu recentemente mais uma edição da revista 
“O Foguete”, editada pela Associação dos Amigos 
do Museu Nacional Ferroviário. A revista estará 
em breve à venda nas lojas. Entre outros temas, 
destacamos aqui alguns como:
• O caminho-de-ferro e o cinema;
• O Museu Ferroviário de Luzná u Rakovníka;
• Conversas Ferroviárias;
• Locomotivas a vapor série 151 a 172 e E201 a 

E216;
• Caminhos-de-ferro de Moçambique.
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breves

CP CARGA SERÁ PRIvATIzADA EM 
2012

A CP Carga será a primeira empresa 
pública a ser privatizada já no próximo 
ano, de acordo com o Memorando de 
Entendimento assinado com a troika. 
A DB Schenker surge como o grupo 
mais provável na aquisição da CP 
Carga, embora existam outros grupos 
interessados como a Mota-Engil e o 
ETE.
Pelo acordo assinado com a troika, 
a CP Carga deverá ainda perder o 
exclusivo dos seus terminais (um 
dos seus principais activos). Estas 
infra-estruturas deverão passar para 
outra entidade, que terá de abri-los ao 
mercado.

nuno Morão

CP-Longo Curso terá tarifas 
diferenciadas

O Memorando de Entendimento 
assinado com a troika prevê a 
introdução de um novo sistema de 
fixação de tarifas no serviço ferroviário 
de longo curso, tipo low cost. 
Os preços dos comboios de longo 
curso passarão a ser geridos através 
de Yield Management, com tarifas 
diferenciadas em função da procura 
de um determinado serviço. A medida 
entrará em funcionamento durante o 
próximo ano.

Segundo o director da DB 
Schenker, dia 20 de Janeiro é 
a data marcada para a partida 
do primeiro comboio regular de 
mercadorias da CP Carga, que irá 
ligar semanalmente os países de 
Portugal e a Alemanha. Os dois 
comboios-teste realizados em 
Novembro e Dezembro superaram 
as expectativas. A empresa refere 
que o comboio para a Alemanha 
veio (das duas vezes) com uma 
taxa de ocupação de 100% e para 
cá, no primeiro teste, veio com 
uma taxa de ocupação de 60% e 
o segundo chegou com 70%.
O comboio transporta 25 
caixas móveis de transporte de 
componentes para automóveis ou 
produtos siderúrgicos em vagões 

Transfesa Lfgss. Em Portugal 
as partidas e chegadas registar-
se-ão em Leixões e Bobadela, 
com dois comboios que depois 
se juntam na Pampilhosa em 
direcção à fronteira. Os vagões 
Lfgss são intercambiáveis e, em 
Irún (fronteira entre Espanha e 
França), é realizada a mudança 
de eixos, devido à diferença de 
bitolas entre os dois países. Em 
Espanha o comboio é operado 
pela Renfe e em França pela DB 
Schenker. 
O director da DB refere ainda 
que, caso o serviço ultrapasse 
as expectativas, uma segunda 
ligação semanal poder-se-á iniciar 
já em meados do próximo ano.

comboio semanal enTre porTugal e 
alemanha arranca Já em Janeiro

A CP terminou, no dia 31 de 
Dezembro, as alternativas 
rodoviárias nas linhas do Corgo 
e Tâmega e no ramal da Figueira 
da Foz. A CP está presente a 
fortes pressões para reduzir 
despesa e refere que não é ela, 
empresa ferroviária, que tem que 
assegurar a mobilidade rodoviária 

das populações quando a infra-
estrutura ferroviária deixa de 
existir. 
Entretanto, mal surgiram estas 
declarações oficiais, surgiu um 
operador privado na Linha do 
Corgo que vai continuar a garantir 
o transporte rodoviário na região.

cp Termina TransporTe rodoviário alTernaTivo

  João Cunha
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