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Pedro André

Na divulgação dos caminhos-de-ferro europeus,
a Trainspotter, a Tren On Line e a MIDI Express
continuam a juntar esforços!

•

•

Comboio de contentores da MSC – João
Cunha, 2008 + Cartaz publicitário do
concursco fotográfico da MSC Rail, da
autoria de Carlos Pinto
A composição Fiat a sair de VRSAGuadiana com o comboio 29002 para o
Barreiro, 30 de Agosto de 1981 - Owen
Brison

Contracapa: Vista do BTS Skytrain na
Tailândia – João Lourenço
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Spotting

O 564 prepara-se para partir dos
Prazeres com mais um 28 para o
Martim Moniz, Maio de 2014
Ricardo Quinas
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Editorial

João Cunha

A

bril é um mês importante para a Trainspotter. É
com enorme orgulho que vos transmito que o
Portugal Ferroviário, e a Trainspotter como sua
razão de existir, organiza este mês um inédito concurso
de fotografias, promovido juntamente com a MSC Rail.
Quero agradecer à MSC Rail pela motivação e pelo desafio, que muito nos honra, ao mesmo tempo que endereço votos dos maiores sucessos..
Até ao final deste mês, qualquer um pode submeter
fotografias sobre comboios 100% MSC ou predominantemente MSC, e habilitar-se a uma jornada diferente, visitando o Terminal XXI na companhia da MSC, no que
será uma oportunidade única para conhecer o principal
terminal de contentores do país, e onde o interface entre
mar e comboio não só já funciona em pleno, como vai
certamente crescer muito nos anos que se seguem.
O regulamento é disponibilizado nesta revista, e qualquer dúvida pode ser submetida para o mesmo endereço de correio eletrónico destinado às participações.
Para assinalar o primeiro ano de operação da MSC
Rail, publicamos também uma entrevista que nos foi

concedida pela MSC Rail, que conta com algumas pistas
sobre o que esperar da ação no mercado por parte deste
novo ator do meio ferroviário português. A não perder.
Ao mesmo tempo que a privatização da CP Carga se
desenha e ganha contornos (será desta?), vamos também conhecendo finalmente alguns planos para a ferrovia por parte do atual governo. No número deste mês,
poderão encontrar um resumo de tudo o que já se sabe
sobre os quatro principais projetos a avançarem no curto
prazo, e ainda muito do que se vai falando que pode vir
a ser incluído nesses mesmos projetos.
Entretanto o governo ainda abordou uma ligação para
mercadorias, de Lisboa a Badajoz, para 2021. Haverá
terceira travessia do Tejo, ou esperam conseguir usar
a 25 de Abril? Certo é que em ano eleitoral parece que
nasceram mais ideias do que nos quatro anos anteriores.
O Carlos Loução revisita os míticos comboios Fiat,
conhecidos pelo serviço a que deram corpo – o Foguete. O artigo, aprofundado e com muita pesquisa na sua
base, vale bem a leitura, e pode motivar todos quantos
possam a promover a recuperação da composição que
sobrevive, em estado precário, em Contumil.
Boas leituras!
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MSC Rail

Concurso

MSC Sobre Carris

P

ara assinalar um ano de atividade, a MSC Rail desafiou o Portugal Ferroviário a organizar junto da comunidade entusiasta um concurso com as melhores fotografias
de comboios MSC.

Após a obtenção da licença de operador ferroviário de mercadorias, em 2013, a MSC Rail
lançou-se em 2014 na operação ferroviária, operando atualmente todos os tráfegos de contentores com origem ou destino no Terminal XXI, em Sines, em direção ao Entroncamento,
Setúbal, Bobadela e Leixões. Por enquanto, à falta de meios próprios, contrata o transporte
junto da CP Carga.
Numa altura em que se desenham novos horizontes, mercê da privatização da própria CP
Carga e da vontade da MSC de continuar a investir no sector ferroviário, a comunidade de
leitores é convidada a participar neste concurso de fotografias, habilitando-se a uma experiência única no principal terminal de contentores em solo português.
Relativamente aos moldes do concurso, descritos também no Regulamento que o acompanha, o Portugal Ferroviário providenciará a organização que permitirá à MSC Rail aceder
às fotografias a concurso, e selecioná-las.
As fotografias a concurso poderão ser utilizadas comercialmente pela MSC Rail e pelo
Portugal Ferroviário nas páginas da Trainspotter.
Apelamos por isso à participação de todos, num concurso que ambiciona também à promoção da imagem positiva dos caminhos-de-ferro, e em particular do seu papel no transporte de mercadorias ambiental e economicamente sustentável.
Boa sorte a todos os concorrentes!

6

MSC Rail

Concurso Fotográfico

Portugal Ferroviário – MSC Rail
Regulamento

A

MSC Rail e o Portugal Ferroviário unem
esforços para promover um concurso fotográfico com o tema MSC Rail – contentores
MSC que viajam de comboio.
O concurso premiará as melhores fotografias deste tema, e marca o primeiro ano de
atividade da MSC Rail, nova operadora ferroviária privada, dedicada ao transporte de mercadorias.
Com autorização de circulação desde 2013,
a MSC Rail opera desde 2014 comboios de
contentores centrados nas relações entre Sines e os terminais da MSC no Entroncamento,
Bobadela, Leixões e Setúbal, alugando a tração e vagões à CP Carga. Procura agora dar
destaque ao papel dos entusiastas na promoção deste meio de transporte, em vésperas de
privatização da CP Carga.
O Portugal Ferroviário promove o concurso
e suporta a sua organização na íntegra, com
exceção da seleção das fotografias, que será
responsabilidade da MSC Rail.
Participem, mostrem-nos as vossas melhores fotografias e façam parte do futuro do
caminho-de-ferro em Portugal!

Condições de Candidatura
As candidaturas terão de ser obrigatoriamente submetidas via correio electrónico.

Os Prémios
Os autores das três melhores fotografias terão a oportunidade de visitar o Terminal XXI,

em Sines, em visita conduzida pela própria
MSC Rail.
Cabe aos vencedores assegurarem o seu
transporte até ao próprio Terminal XXI.
A visita será em data a anunciar oportunamente, e em caso de impossibilidade de comparecer, o prémio caberá ao candidato classificado na posição imediatamente consecutiva.

Período de Candidatura
O envio das fotografias decorre de 1 de Abril
de 2015 a 30 de Abril de 2015.

Elegibilidade
O concurso é aberto a fotógrafos profissionais e amadores residentes em Portugal, independentemente da idade, género ou nacionalidade.
Para candidatos com menos de 18 anos de
idade, é requerida a autorização de um dos
pais ou do seu representante legal.

Regras de Participação
O concurso não requer inscrição prévia.
Para participar, deve apenas observar os seguintes procedimentos::
• Submeter, por correio eletrónico, um máximo de 5 fotografias;
• No corpo do correio eletrónico, o participante deve mencionar nome completo, data de
nascimento e contacto telefónico;
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MSC Rail

• As candidaturas estão limitadas a trabalhos originais e sobre os quais o participante
detenha os respetivos direitos de autor;
• As imagens submetidas não podem conter molduras, assinaturas, datas ou quaisquer
outros efeitos inseridos sobre a imagem. Não
são considerados efeitos inseridos sobre a
imagem os que digam respeito ao estrito melhoramento da imagem, como ajustes em brilho, contraste ou nitidez, entre outros;
• As fotografias devem retratar comboios
compostos por contentores MSC, que devem
ser claramente proeminentes na composição,
no caso de existirem outro tipo de contentores
visíveis na fotografia;
• As imagens devem ser produzidas na
rede ferroviária portuguesa;
• Não serão aceites fotografias de composições com sinais de vandalismo;
• Os membros do júri não poderão concorrer.

Salvaguardas e Direitos
• Nenhum dado pessoal recolhido no processo de concurso será utilizado com outros
fins que não os do próprio concurso;
• Em caso de ser premiado, deve disponibilizar o maior tamanho possível da fotografia
premiada;
• As fotografias enviadas no âmbito deste
concurso passam a ser passíveis de utilização por parte do site Portugal Ferroviário e da
MSC Rail nos seus conteúdos, quer sejam ou
não de natureza comercial, salvaguardando a
autoria das fotografias;
• Cabe ao participante assegurar que detém direitos de autor sobre as imagens submetidas, responsabilizando-se por isso;
• Nos casos de apresentação a concurso
de fotograﬁas com pessoas, o participante ga8

rante com a sua participação ter autorização
das mesmas para a sua publicação e exposição.

Requisitos Técnicos
As fotograﬁas apresentadas a concurso devem ser enviadas para o endereço de correio
eletrónico: fotografias.msc@portugalferroviario.net.
As fotograﬁas terão, preferencialmente, de
apresentar as seguintes características:
A)     Formato RAW;
B) Formato JPG com 2500 pixéis no lado
maior e 72 DPI’s.
As fotografias devem ser numeradas de um
a cinco, com o seu nome de ficheiro a ser formado da seguinte forma: Nome – Número da
Fotografia. Exemplo: Júlio Cesar – 1, para a
primeira fotografia de Júlio Cesar.
No corpo do correio eletrónico deve ser
adicionada uma legenda para cada uma das
fotografias, facilmente identificável através do
número das mesmas, onde devem constar, no
mínimo, as seguintes informações:
• Local da fotografia, de forma a permitir
identificação exata num mapa – de preferência, coordenadas GPS ou ponto Google Earth;
• Data e hora da fotografia.
Recomenda-se ainda a adição dos seguintes dados:
• Descrição da fotografia: pode ser um título para a fotografia, circunstâncias em que
foi tirada, etc. Permite aos autores acrescentar
um título ou uma história à fotografia enviada;
• Trajeto e numeração do comboio – o
Portugal Ferroviário disponibiliza-se para, em
caso de necessidade, ajudar os autores na
identificação, para completar a legenda da fotografia.

MSC Rail

Podem ser enviadas fotografias a cores ou
monocromáticas.

Receção das candidaturas
• A receção das candidaturas, por correio
eletrónico, decorrerá até às 24 horas do dia 30
de Abril de 2015 – não serão admitidas a concurso quaisquer fotografias recebidas após
esse limite;
• Será enviado a todos os concorrentes um
correio eletrónico com a confirmação de receção e um número de participante, num prazo
máximo de 72 horas.

Júri
O júri será composto por uma equipa da
MSC Rail, que receberá da equipa do Portugal
Ferroviário todas as fotografias, até ao dia 0505-2015. Competirá à equipa do Portugal Ferroviário eliminar do nome dos ficheiros qualquer referência ao nome do autor, após registo
das fotografias na base de dados do concurso.
Ao júri competirá selecionar as três melhores fotografias, e comunicar à administração
do Portugal Ferroviário, que fará a correspondência das fotografias com os seus autores,

através da base de dados previamente criada
para este fim.

Notificação aos Vencedores
Os vencedores serão notificados por correio
electrónico até ao dia 31 de Maio de 2015, e
opcionalmente por telefone, caso a organização pretenda confirmar alguma informação
disponibilizada.

Aceitação das condições do
concurso
Todas as pessoas que participam no concurso aderem automaticamente a todas as
cláusulas do seu regulamento e condições de
participação.

Esclarecimento de dúvidas
Para esclarecer qualquer dúvida, poderá
entrar em contacto pelo seguinte endereço::

fotografias.msc@portugalferroviario.net
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Entrevista

C

omeço esta entrevista com um agradecimento directo por nos desafiarem para um
concurso fotográfico e pela amabilidade de nos darem a oportunidade de realizar
esta entrevista. A MSC Rail concedeu-nos uma entrevista que permite antecipar o que
vai ser a presença futura do operador na nossa rede ferroviária.

© João Cunha

T

: A MSC Rail festejou recentemente um ano
de operação, por enquanto sem assegurar
o papel de transportador, mas como transitário.
O que mudou na operação ferroviária dos vossos
comboios com o início de actividade da MSC Rail?
Essencialmente, autonomizámos e profissionalizámos a gestão dos comboios, permitindo-nos alargar a nossa actividade a outros
clientes e segmentos de mercado diferentes da
MSC-Armador.
Mas não nos posicionamos como transitários, mas sim como operadores ferroviários,
embora com material circulante de terceiros.

T

: Os vossos resultados do primeiro ano de
actividade acompanharam o que era a vossa
expectativa, também tendo em conta que não são
ainda o transportador das vossas cargas?
Os resultados ultrapassaram largamente as
nossas expectativas. O leque de clientes, o volume de cargas e o número de comboios são
um real testemunho deste cenário que nos enche de entusiasmo e reforça o nosso compromisso e empenho.
10

T: A MSC Rail obteve autorização a autorização
para operar em 2013, mas dois anos depois ainda
não se conhecem os planos para abordar o mercado como efectivo operador dos seus comboios.
Têm hoje em dia alguma meta temporal para adquirirem os meios para assegurarem directamente
a operação?
De momento, não temos qualquer prazo definido. Com o cenário da privatização da CP-Carga, entendemos que seria prematura qualquer
iniciativa nossa nesse sentido. Competia-nos
estar preparados para quaisquer eventualidades resultantes do processo de privatização
e foi o que fizemos com o licenciamento para
operar. Aguardamos agora o desfecho do processo de privatização da CP-Carga.

T

: Actualmente a CP Carga está em processo de privatização, e é público que a MSC
Rail está interessada no processo, muito embora
apenas para concorrer à privatização da sua operação de transporte combinado. Isto quer dizer que
se não houver possibilidade de “partir” a CP Carga
por segmentos de mercado, a MSC não concorrerá? Ou pelo contrário admitem uma operação mais
vasta caso o negócio global seja interessante economicamente?
Nesta fase, em que ignoramos o modelo final
da privatização, todos os cenários são possíveis. Temos, obviamente, estudados e planeados alguns cenários, em função das diferentes
opções que antecipamos, mas nada está decidido.
Aguardamos, como referimos, pelo processo
de privatização.

MSC Rail

T

: Falemos de um cenário em que a MSC Rail
não adquire a CP Carga, nem por inteiro,
nem em parte. Consideram a possibilidade de investir em material circulante e capital humano para
a operação própria? Vêem como fácil a viabilização
do investimento necessário para entrar neste mercado?
Termos o nosso próprio material circulante
e capital humano sempre foi uma opção e por
essa razão obtivemos o licenciamento.
Estamos abertos a qualquer cenário. No essencial, a MSC tem de assegurar a continuidade
do serviço ferroviário entre o Porto de Sines e
os demais portos secos com que hoje trabalha
e que pretende alargar.

T

: Quais os principais “bottlenecks” que vêem
no sistema ferroviário português para a elaboração de um plano de negócio atractivo?

Considerando que o mercado nacional e
ibérico são o que são, poderemos identificar
como principais problemas a estructura da rede
nacional, que não permite comboios com 750
metros e apresenta ainda pendentes bastante
restritivas, como é o caso do troço em São Bartolomeu da Serra, alguma regulamentação das
normas de segurança que nos parecem algo
desfasadas com as que vigoram na União Europeia e que agravam, de algum modo, os custos. A própria taxa de uso, cobrado pela REFER,
parece-nos algo desproporcionada

T

: Para finalizar, que papel antecipam para os
caminhos-de-ferro no futuro?

Cremos que a ferrovia tem um papel a desempenhar na logística ibérica superior ao que hoje
desempenha. Estamos convictos que é possível expandir significativamente a ferrovia para
mercadorias, sendo particularmente importante
a sua ligação aos portos nacionais, de forma a
projectá-los no espaço ibérico.

1462 com um comboio do Entroncamento para o TVT de Riachos,
20 de Dezembro de 2008, fotografia Ricardo Ferreira
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CP reforça oferta nos

Breves

urbanos do Porto
GOVERNO PRIVATIZA EMEF E CP
CARGA
A 26 de Março, o Secretário de Estado dos Transportes Sérgio Monteiro
confirmou, após Conselho de Ministros, o avanço no processo de privatização de CP Carga e EMEF.
Segundo a tutela, será dada primazia a propostas de valor estratégico
acrescentado, deixando para segundo
plano o potencial encaixe financeiro.
Acompanharemos os próximos capítulos com todo o interesse nas páginas
da Trainspotter.

A

CP reforçou a oferta de
lugares nos comboios urbanos do Porto para fazer face ao aumento consistente
na procura que se verifica desde
meados do ano de 2013.
Desta forma, um total de catorze ligações em hora de ponta
passam agora a ser operadas em
múltipla, duplicando a oferta de

lugares nesses comboios e materializando um acréscimo global
de 5.500 lugares aos dias úteis
entre os eixos de Aveiro, Braga
e Marco de Canaveses. Aos fins-de-semana o acréscimo será
menor mas ainda assim os clientes terão ao seu dispor cerca de
1.500 lugares adicionais.

© Valério Santos

Primeiras UTD 0600 demolidas

D

esenrolou-se a partir
da última semana de
Fevereiro o abate das
primeiras quinze unidades 0600,
desafectadas de serviço desde
2011, após terem percorrido em
conjunto mais de 83 milhões de
quilómetros.
Após procedimento concursal,
a CP adjudicou a sua venda para
a sucata, tendo as demolições
começado no parque ferroviário
de Guifões, situado na Linha de
Leixões, onde parte das unidades
estavam já parqueadas aguardando o momento final.
Conhecem-se ainda poucos
pormenores mas no horizonte encontra-se a preservação no Museu Nacional Ferroviário de uma
das dez unidades ainda restantes.
12
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Comboio Correio
Breves
Ricardo Quinas

© António Pombo

REFER retoma renovação
A
da Beira Baixa

RELATÓRIO E CONTAS DA REFER

A

REFER retomou a renovação da Beira Baixa entre a Covilhã e a Guarda
com o lançamento, em Fevereiro,
de um concurso público para a
construção de uma nova ponte
sobre o Corge.
A intervenção cifra-se em 2,5
milhões de euros e contempla a
construção integral de uma nova
ponte na mesma localização da
anterior (que será demolida) com
cerca de 225 metros de comprimento.
Para breve deverá estar o lançamento das obras ainda por
concretizar, ou seja, a renovação
de via entre Covilhã e Caria e en-

tre Belmonte e Guarda e ainda
a electrificação e instalação de
CTC em toda a extensão da Covilhã à Guarda.
Com um investimento total de
“apenas” 80 milhões de euros, a
intervenção não permitirá à partida aumentar as velocidades de
exploração além dos 100 km/h,
nem contemplará a eliminação
das duras rampas existentes ao
longo do traçado, Contudo, numa
altura em que parece avizinhar-se uma intervenção profunda na
Beira Alta, a Beira Baixa será fundamental como alternativa durante o período em que decorram as
obras na referida linha.

REFER apresentou em Março
as suas contas relativas ao ano
passado.
Em termos operacionais a empresa registou perdas de 42 milhões de
euros. Apesar dos rendimentos terem
crescido cerca de 13% para 191 milhões de euros, um valor alavancado
não só pelo aumento de 11% do tráfego de mercadorias, mas também
pela rúbrica de outros rendimentos
que duplicou de 25 para 50 milhões
de euros entre 2013 e 2014, os gastos operacionais contrabalançaram
esse aumento, crescendo igualmente
cerca de 12% para 233 milhões de
euros.
Em termos globais o resultado foi
de 89 milhões de euros de prejuízo,
praticamente o mesmo valor que registara em 2013, penalizado sobretudo pelos encargos com a dívida.

3rd UIC World Congress
on Rail training

D

ecorrerá em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, entre os dias 15 e 17 de Abril, o 3º Congresso Mundial em Formação Ferroviária.
Este evento de elevada importância dedicado às múltiplas entidades do sector ferroviário contará com a presença de várias figuras nacionais e internacionais, que
abordarão os mais diversos temas, desde a segurança ao
serviço ao cliente, passando pela tecnologia e pela indústria, entre outros.
Para mais informações, consulte o site:
www.wcrt2015.org/en
13
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Declaração de rede da ADIF

A

ADIF publicou durante o
mês de Março uma actualização à sua declaração de
rede para 2015, documento cuja
publicação é obrigatória no quadro
institucional vigente na União Europeia.
Disponível na página da empresa, o directório inclui informações
muito completas sobre toda a rede
convencional, das várias bitolas em
exploração (1.000, 1.435 e 1.668
mm). As linhas de Alta Velocidade,
embora mencionadas, não são exibidas com o mesmo detalhe, sendo relegadas para um documento
separado. O eixo Plasencia – Badajoz é já considerado um eixo de
alta velocidade, o que não acontece por exemplo com a linha de Alta
Velocidade Ourense – Santiago de
Compostela, que consta como rede
convencional.
Dos vários anexos, destaque para
o aparecimento das tabelas com a
saturação média das diversas linhas
espanholas, onde é possível ver que
a linha Chamartin – Atocha, em Madrid, é a mais saturada da rede. É
uma informação bastante interessante para todos quantos queiram

reflectir sobre intervenções em curso ou futuras na rede do país vizinho.
Estão também incorporados todos
os terminais de mercadorias, públicos ou privados, todas as oficinas
ligadas à rede e ainda informação
sobre os canais horários fixados ao
abrigo dos corredores europeus de
mercadorias, nomeadamente o nº 4,
de que Portugal faz parte.
Relativamente a intervenções na
rede convencional, a ADIF menciona como principais intervenções:
•

Renovação da linha Palen-

cia – Santander, em curso;
•
Electrificação da linha Medina del Campo – Salamanca, a
25.000 V, em curso;
•
Renovação da linha Almoraima – Algeciras, em curso;
•
Renovação da linha San
Sebastian – Irún: a linha passará a
estar dotada com as duas bitolas,
1.435 e 1.668 mm;
•
Duplicação da linha Sevilha
– Cádiz;
•
Renovação da linha Huesca
– Canfranc.

© João Cunha

León ligada à Alta Velocidade

E

nquanto em Portugal a
discussão já parou e os
projectos estão na gaveta,
em Espanha a alta velocidade
avança, e chegou no dia 25 de
Fevereiro a León.
O primeiro comboio, o TalgoLaboratório da ADIF, chegou à
estação de León logo pela manhã,
após realizar os 160 quilómetros
que separam a estação leonesa
de Valladolid, onde até então se
14

detinha a Alta Velocidade.

espanhol e contenção de gastos.

Esta nova linha será inaugurada no
final do primeiro semestre de 2015,
e permitirá acelerar os comboios de
Leon, Palencia, Santander, Oviedo
e Gijón. Construída em bitola UIC
e electrificada a 25.000 V, esta é
a primeira via de Alta Velocidade
construída com troços em via única,
numa medida para permitir ao
mesmo tempo manter o essencial
do programa de Alta Velocidade

Só mais tarde, com a eventual
evolução do tráfego, a via dupla
poderá ser equacionada na
totalidade do trajecto.
Também com abertura prevista
para o primeiro semestre está
a linha de Alta Velocidade entre
Medina del Campo e Zamora, em
direcção à Galiza.

Comboio Correio

Virgin Trains

expande-se para a East

D

esde 2 de Março, a Virgin Trains tomou conta
da operação na linha entre Londres e Edinburgo, um dos principais itinerários de longo curso
do Reino Unido.
Para já, não existirão nem alterações nos horários,
nem no material circulante, havendo apenas alteração
da decoração dos comboios existentes e adaptação às
práticas comerciais habituais da Virgin.

Coast

O mítico itinerário do “Flying Scotsman” será a termo
beneficiado com a construção da HS2, a linha de Alta
Velocidade que ligará Londres com Manchester e Leeds. Para um futuro mais longínquo, existem propostas
de levar a alta velocidade até Edimburgo, mas ligando-se a Londres por Manchester, e não via Newcastle e
Leeds. É, pelo menos, a proposta mais recente.

SBB encomenda Pendolinos

A

SBB acaba de assinar um contrato com a Alstom para o fornecimento de mais quatro unidades Pendolino no valor de 115 milhões de
euros. As duas primeiras unidades serão entregues em
2016 e as duas restantes em 2017.
A versão do Pendolino para a SBB é constituído por
sete carruagens, podendo transportar até 430 passageiros e atingindo uma velocidade de 250 km/h. Estas
composições beneficiam da tecnologia de pendulação
activa que permite executar com segurança uma velocidade 35% mais rápida em curva em relação aos com-

boios convencionais. Com esta nova encomenda, a frota total de comboios Pendolino de propriedade da SBB
aumentará para dezanove.
Desde o seu lançamento em 1970, mais de 500 composições deste tipo já foram vendidas em todo o mundo, estando hoje presente em catorze países, incluindo
Itália, Portugal, Alemanha, China, República Checa,
Finlândia, Rússia, Espanha, Reino Unido e, mais recentemente na Polónia, onde acabam de efectuar um
milhão de quilómetros em serviço desde o seu início de
operação em Dezembro de 2014.
15
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TGV entra no museu de Mulhouse

A

o cabo de 34 anos de incontáveis
sucessos comerciais, o TGV vai
entrar para a galeria dos imortais,
no museu de Mulhouse, ou “Cité du Train”.
O museu ferroviário francês, um dos
principais no género a nível mundial,
recebeu já uma motora de um TGV Paris
– Sud Est (PSE), no caso a composição
61. Construídos a partir de 1978 e com
serviço comercial inaugurado em 1981 na
linha Paris – Lyon, estes foram os primeiros
comboios de velocidade muito elevada no
mundo (o Shinkasen na altura operava
a velocidades inferiores a 250 km/h, no
Japão). Primeiro limitados a 260 km/h, de
seguida a 270 km/h, abriram caminho a
exploração quotidiana até 320 km/h.
Pintado na magnífica decoração laranja
de origem, que perdurou até meados dos
anos 90 nesta série, a motora exposta foi
© Jean-Jacques d’Angelo
ainda completamente restaurada para
representar o seu estado original. Todas
as modificações interiores forem retiradas,
Para o futuro, está em aberto a preservação em estado
e a escolha da motora não foi inocente no
de origem de uma composição inteira, o que poderá
ponto que seria mais difícil de restaurar – o sistema de
ser provavelmente com a composição 16, que em 1981
sinalização embarcada. Com efeito, a motora escolhida
bateu o record do mundo de velocidade ao atingir os
faz parte de um pequeno lote cujo sistema nunca foi
380 km/h. Para já, esse parece ainda ser um cenário
actualizado, tendo por isso ainda a versão TVM-300
distante, visto que a composição foi uma das sortudas
embarcada, que limitava os comboios a 270 km/h.
que a partir de 2013 integrou a 3ª renovação da série,
Os primeiros TGV PSE começaram a ser retirados de destinada a 23 comboios PSE com vida útil prolongada
serviço em 2012, e actualmente várias composições até 2020.
foram já demolidas, substituídas por novas encomendas
Parte do parque ultrapassou já os 10 milhões de
de TGV Duplex. Ao todo, 47 das 118 composições
quilómetros por unidade.
originais estão já retiradas de serviço.

© Jean-Jacques d’Angelo

16

© Jean-Jacques d’Angelo

Comboio Correio

inTRAIN

José Sousa

N

o passado mês de Fevereiro esteve exposto na Marinha Grande
um protótipo relativo ao interior
de uma carruagem de passageiros que
foi desenvolvida pelo consórcio inTrain.
Este projecto inovador a nível nacional tem
como objectivo dar a conhecer ao público
a concepção dos interiores de uma carruagem ferroviária dedicada aos comboios
suburbanos, sendo que o objectivo deste
protótipo passa por apresentar aos interessados propostas inovadoras quer a nível ambiental, quer a nível de informações
dadas aos passageiros. Estas novidades
passam também por dar a conhecer alguns
materiais que podem ser usados na industria ferroviária, como tecidos, plásticos e
novidades a nível tecnológico. O interior
desta carruagem abrangia assim diferentes vertentes
tendo em conta a comodidade do passageiro começan-

do desde logo com os bancos. O que difere estes bancos do habitual é o facto de serem fixados lateralmente
permitindo assim uma maior facilidade na limpeza por
baixo dos mesmos, sendo que também têm bastante
espaço entre os mesmos. Já os bancos que se situam junto das portas de acesso à carruagem (que no
protótipo se encontravam fixos) têm a particularidade
de serem móveis, ou seja permite que os mesmos
sejam levantados ou baixados consoante as necessidades diárias.
Em termos de iluminação interior o destaque vai
para o facto da mesma funcionar conforme o ambiente exterior levando assim a que se possa aumentar
consideravelmente a poupança de energia. O painel
informativo que está instalado por cima das portas
tem como objectivo primordial dar a conhecer aos
passageiros as mais diversas informações. Estas informações passam pelos
horários, pelo diagrama das paragens,
dar a conhecer os lugares livres e ocupados e facultar o conhecimento sobre
o ambiente exterior. Este painel permite
ainda a apresentação de notícias e até
mesmo assistir a um canal de televisão.
O consórcio inTrain envolvido neste projecto é composto pelas seguintes empresas: SETSA, Active Space, Almadesign,
INEGI, ISQ, Optimal Structural Solutions
e a Spin Works, contando ainda com a
participação da EMEF e ERT.
Mais informações em: www.intrain.pt
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Fundação Museu Nacional Ferroviário

C

ontinuam a decorrer as obras na parte exterior
das instalações do Museu Nacional Ferroviário
no Entroncamento. Nesta altura os trabalhos já
se encontram numa fase bastante avançada dos mesmos,
levando a que o Museu fique cada vez mais “perto” da
reabertura ao público. Para além do arranjo urbanístico que
englobou a construção de calçadas e ajardinamento dos
espaços, a direcção do Museu optou (e bem) por colocar no
exterior alguns elementos que fizeram parte da longa história
dos caminhos-de-ferro portugueses. Entre esses elementos
destacamos a colocação de um exemplar de uma grua que
fez parte do dia-a-dia de uma grande número de estações
espalhadas pela rede ferroviária com o objectivo de facilitar a
carga e descarga de mercadorias nos vagões que percorriam
o país de lés a lés.
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Com a requalificação dos espaços exteriores e das “naves” cobertas que vão acolher o material circulante em
exposição o Museu já procedeu à colocação de sinalética com o intuito de facilitar as visitas a todos os pólos
que fazem parte da área museológica.
Em termos de material circulante a grande novidade foi a
transferência desde a secção museológica de Santarém
(encerrada há algum tempo) para a exposição permanente do Museu no Entroncamento da Dresine de Via e
Obras da CP D.I. datada de 1927, e que vai assim ficar
disponível ao público em geral.
Não podíamos também de destacar um passo bastante
importante na valorização do património azulejar com a

colocação no antigo Armazém de Víveres de um painel
de azulejos com a inscrição “Caminhos de Ferro do Estado”. Este tipo de painéis estava presente nos edifícios de
algumas estações que foram construídas principalmente
na década de 30 e de 40 do século passado. Nos dias
de hoje é ainda possível ver este tipo de azulejos ao vivo
em diversas estações como são o caso de Santa Vitória-Ervidel na Linha do Alentejo, Cabeço de Vide na Linha
de Évora ou Santiago do Cacém na Linha de Sines.
Mais informações em:
www.fmnf.pt/
www.facebook.com/Fundacao.Museu.Nacional.Ferroviario
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Spotting

A locomotiva 1437 e uma dresine
de empreiteiro parqueadas na
triagem das Devesas, Abril de
2013
João Joaquim
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Ainda a Beira Alta ...

O

Público, pela mão de Carlos Cipriano,
lançou uma notícia que considero fundamental comentar nestas páginas, num espírito de intervenção cívica e crítica em prol de uma
informação com contraditório para que as pessoas
possam formar os seus juízos sobre as matérias em
apreço.
A notícia, que pode ser lida em www.publico.pt/
economia/noticia/governo-ignora-estudos-da-refer-e-avanca-com-linha-mais-cara-entre-aveiro-e-vilar-formoso-1689429, assenta em vários pilares.

Políticos:
a O mesmo Governo que se vangloriou por matar o
investimento ou reduzi-lo a um mínimo franciscano, agora avança com uma obra muito cara.
Neste ponto, acompanho o jornalista. Sou favorável à
suposta obra que vai avançar (tenho sérias dúvidas que
haja ousadia para avançar com um projecto tão ambicioso), mas politicamente existe de facto uma contradição.

Económica:

a Existe no texto um certo acompanhamento dos argumentos políticos que o Governo tinha, no sentido de
se optar por uma solução mais modesta, mas economicamente mais fácil de justificar.
Acho um erro absoluto. Um novo eixo Aveiro – Salamanca traz um upgrade de potencialidades tal, que para
© Ricardo Mota
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que a actual linha se lhe pudesse equiparar teria de ser
construída de novo. E mesmo assim, Viseu continuaria
num eixo distinto do da Guarda e Aveiro – ligada apenas
por um ramal.

Tráfego:

a Logística assente em pequenas cargas, resolvidas
por camião, sendo difícil de justificar a transferência modal para o caminho-de-ferro, e por isso dificilmente imaginável a rentabilização da nova linha férrea.
Novamente, discordo em absoluto, e isto seria aceitar
que os grandes objectivos europeus para transferência
modal não são passíveis de ser atingidos no nosso país.
Relativamente aos tráfegos, tenho duas notas a fazer: a primeira, é a de que os fluxos de mercadorias vão
continuar a aumentar substancialmente acima do crescimento do PIB, o que induzirá mais saturação e externalidades. A segunda, é a de que não é garantido que
as cadeias logísticas existentes sejam as mais eficientes – aliás, o que se procura é precisamente forçar, por
via da competitividade da solução ferroviária, a que elas
mudem.
A esse propósito, lembro-me de palavras de há alguns anos do então director-geral da DB Schenker
Portugal, referindo-se ao tecido empresarial português
como pouco preparado para lidar com planeamento que

Opinião
pudesse compatibilizar as suas próprias produções e
entregas com organizações de transporte mais planeadas e menos de “desenrasque”, o que habitualmente
obrigava a soluções de transporte mais caras, naturalmente. É precisamente aqui que se tem que intervir,
mostrando que existem soluções muito mais baratas a
aproveitar, eventualmente disso dependendo algumas
formas de trabalhar diferentes também em quem precisa
de transportes. É evidente que se toda a nossa economia continuar como está, vai continuar a ir para o sítio
para onde tem ido...
Ainda sobre este tópico, devo referir que a Europa
está a aumentar a potenciação de auto-estradas ferroviárias – a carga de camiões completos sobre vagões
ferroviários, procurando com essa forma de transporte
combinado manter a flexibilidade do transporte rodoviário, tal como é sugerida pelo jornalista desta notícia, e ao
mesmo tempo agregar tráfegos em corredores, servidos
por ligações ferroviárias. Para que a Linha da Beira Alta
esteja capaz de albergar este tipo de operações em moldes competitivos teria, para usar uma expressão muito
em voga, de nascer mais umas dez vezes!
As auto-estradas ferroviárias assentam num grande
número de camiões carregados por comboio, com composições habitualmente maiores até que os 750 metros
(a este propósito, eu até defendo que se comece já a
trabalhar para um standard de 1.000 metros), e com tonelagens muito elevadas.
a Quota modal entre estrada e caminhos-de-ferro
e as potencialidades do actual itinerário.
Como o autor bem explica, a Beira Alta foi alvo de
uma profunda modernização a partir dos anos 80. O resultado, para o qual obviamente contribuem várias questões, é uma quota modal de apenas 4%, em decréscimo
nos últimos 20 anos.

Tenho de rejeitar por completo a tese de que a actual
linha tem potencialidades para inverter esse cenário e
que pode ser difícil convencer a União Europeia de um
novo itinerário para finalmente invertermos a tendência.
Não será nada complicado, pois a União Europeia tem
claramente defendido:
a Vias de alta performance para comboios de mercadorias – a nossa, comparado com o que tem sido feito
a este nível, pouco mais é do que pobre resquício do
século XIX;
a Vias com capacidade suficiente para permitir flexibilidade aos operadores, em vez de lhes impor meia dúzia de canais horários que logo à partida definem quase
toda a operação das ditas empresas. A Beira Alta não
tem hoje problemas de capacidade, mas sem novas duplicações de traçado é fácil enfrentar novamente falta de
flexibilidade para operar comboios.
a Vias com rampas muito moderadas, para permitir comboios mais pesados sem ter de recorrer a várias
locomotivas – que representam um investimento muito
grande para os operadores. A actual linha da Beira Alta
permite apenas 1.000 toneladas por comboio a uma locomotiva 4700, locomotivas adquiridas em 2008 e de
excelentes performances. Custaram 4 milhões de euros
cada uma, e não podem com mais porque as rampas
e curvas de reduzido raio representam uma resistência
ao avanço tremenda. O problema é da linha, não é do
material circulante.
Há ainda outros objectivos, mas esses também podiam ser satisfeitos com a actual linha devidamente actualizada, pelo que não pego por aí.
Acrescento o que já disse várias vezes, e acreditando tanto na necessidade do novo corredor, disponho-me
a repetir muitas mais: para que a Beira Alta corresponda
ao que se pede ao novo corredor, será preciso investir o mesmo dinheiro, porque praticamente nada do que

© Gonçalo Ribera
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existe hoje é aproveitável. Nem vias de resguardo, nem
plena-via, nem obras de arte, nem aterros, nem trincheiras, nem traçado, nem sinalização, nem travessas, e por
aí fora…
a Os fluxos de contentores.
Na notícia são aludidos a fluxos marítimos novos ou
maiores como sendo importantes para justificar a linha.
Sendo certo que o crescimento dos nossos portos é um
objectivo em si mesmo, e que tal permitirá aumentar o
potencial para o transporte ferroviário, não nos podemos
esquecer que temos já hoje em dia um dos corredores
de mercadorias mais importantes da Europa, ligando a
zona centro com Valladolid. Só por aqui já temos um problema a carecer de soluções eficazes do lado ferroviário.
Creio que não é boa opção para todos nós que lutamos por uma melhor rede de transportes usarmos este
tipo de confusões para provarmos o nosso ponto. A viabilidade da infra-estrutura não depende de mais fluxos
marítimos senão numa parte ínfima do interesse que
tem, portanto vamos esquecer essa ramificação argumentativa.

Históricas:

a O projecto da Beira Alta é o que está apresentado
no PETI.
É um argumento que portanto bebe do que é criticado, politicamente, logo no início. A razão da crítica não
pode ser ter sido incluído num plano anterior, pois o plano anterior era o tal que rejeitava investimentos grandes,
pretendia fazer tudo a custo mínimo para ficarmos com
infraestruturas muito modestas e sem grandes mexidas.
E também não podemos ficar com pena se um novo
itinerário representar, a termo, o encerramento da via
actual (que eu acho que pode continuar a existir, como
atalho, entre Mangualde e Coimbra).

Zonas montanhosas:

a O corredor Aveiro – Salamanca terá de atravessar
as zonas montanhosas entre Aveiro e Mangualde.
A Linha da Beira Alta também, e se se quiser transformá-la para possibilitar os objectivos nacionais e europeus, essas zonas montanhosas terão de ser enfrentadas da mesma maneira, e não como existe hoje em dia
– não são enfrentadas, e anda o comboio para cima e
para baixo, a fazer montanhismo.
A A25 não as vence também? Não podemos mais
pactuar com uma visão miserabilista do desenvolvimento da rede ferroviária, que só poderá competir e aportar à
sociedade as suas vantagens se tiver condições para tal.
O que não foi uma dificuldade para a rodovia, não pode
ser para a ferrovia, até porque a primeira apresenta uma
24

factura bem mais pesada, todos os custos somados.
Aliás, a tendência de décadas na Europa é a de que
os obstáculos naturais são mais facilmente ultrapassáveis por ferrovias do que por estradas, precisamente
pela diferença que ambos os meios apresentam nas externalidades que impactam a nossa sociedade.

Os estudos:

a Não existem estudos completos para o novo traçado.
Infelizmente também receio que novamente esta
etapa nos impeça de ter um projecto pronto a tempo e
horas. Mas não pode ser um argumento, pois estudos
completos para renovar a Beira Alta e torná-la compatível com os objectivos também não existiam quando foi
incluída no PETI, que era pouco mais do que a junção
de alguns mapas e gráficos. E está por demonstrar que
já existem hoje e se o que possa existir é realmente uma
colocação da linha ao nível pretendido, ou se é mais
uma renovação para mexer em detalhes.
Temendo o efeito que arrastar o processo esperando por estudos pode ter na conclusão final, também
não posso defender que se avance rapidamente para
outra alternativa, estando convicto de que não é a melhor. Mais vale fazer-se um projecto em condições e que
permita à rede portuguesa ter futuro, do que avançar a
galope para projectos incompletos e que não abrangem
todos os objectivos que temos a obrigação de perseguir.

O atraso espanhol:

a Ainda não há electrificação na fronteira, e não há
planos para migração de UIC.
É outro argumento que não consigo aceitar, e que
acho que só deita abaixo a defesa da ferrovia no seu
todo, enquanto tenta clamar pela modernização da Linha da Beira Alta.
Vamos a factos. Espanha tem hoje concurso aberto
para electrificar até à fronteira. Sobram poucas dúvidas
que até 2020 essa via estará electrificada.
É mesmo necessário que Espanha faça uma nova
infra-estrutura do lado espanhol, para ligar com a nossa? Não! Passo a explicar:
a Toda a via está preparada há mais de dez anos
para migrar para bitola UIC. Trajecto entre Vilar Formoso
e Medina del Campo, onde já existe bitola UIC, e onde
até 2020 passará a existir ligação em bitola UIC até
França. Só depende de nós querermos ficar ligados a
França;
a A electrificação até Medina del Campo, onde encontrará vias UIC electrificadas a 25.000 V (mesmo sistema da rede portuguesa), será já a 25.000 V também;
a A linha até Medina del Campo tem apenas dois
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pontos que excedem ligeiramente o objectivo de rampa
máxima de 1,5%, definida para os novos corredores.
p No sentido Portugal – Medina del Campo,
1,7% junto ao apeadeiro de El Salto;
p Em sentido inverso, 1,8% junto à bifurcação
de La Serna.
Será por isso bastante fácil, com pequenas variantes,
resolver os constrangimentos, o que não é o caso em
Portugal.
Portanto, este argumento de Espanha é um não-argumento. Podia ter sido referido que nesta fronteira
Espanha está claramente a ver o que vai acontecer do
lado de cá (onde existem as reais dificuldades), mas que
por exemplo entre Plasencia e Badajoz já haverá alta
velocidade e via pronta a migrar para UIC este ano, e
que a Galiza, a Norte, terá em 2020 mais de 50% da sua
rede já em bitola UIC, sem que Portugal tenha qualquer
plano que evite o isolamento nessa região.
Ainda sobre este tema, creio que Espanha tem muito
mais moral para falar de acordos falhados do que nós.
E se desconfiamos do país que mais tem desenvolvido
a sua rede, a nível europeu, nos últimos vinte anos, a
partir de quando é que podemos começar a confiar de
modo a fazermos o nosso trabalho do lado de cá? Fica
a pergunta.

Conclusão

Quero agradecer antes de mais ao Carlos Cipriano
por ter um estilo jornalístico que não é o meramente informativo, não se coibindo de dar também a sua opinião

pessoal. Identifico-me mais com esta forma opinativa de
dar uma notícia, do que tentar fazer passar imparcialidades estéreis nas páginas de jornais. A quem está informado sobre o assunto acho que cabe também ir um
pouco mais além do simples relato ou difusão de um comunicado.
Acabou por me motivar a juntar alguns argumentos
relevantes sobre este corredor que, para mim, é o mais
decisivo para a competitividade da nossa rede nos próximos cinquenta anos. No entanto, o autor acaba por conseguir com o texto validar todos os tristes argumentos
que o Governo apresentou em início de mandato, e que
quanto a mim são terríveis.
Creio que alguém desinformado acaba o artigo a pensar que é um disparate fazer-se um corredor novo, que
a nossa linhazinha da Beira Alta, com uns retoques modestos e certamente humildes, até pode fazer boa figura.
Ou seja, acabará a pensar que afinal investimentos franciscanamente pobres são o caminho a seguir. E quanto
a mim, não são. E a realidade do transporte ferroviário
em Portugal, após anos desse flagelo, comprovam-no.
Já temos más linhas que cheguem, agora precisamos
de pensar em linhas a sério. E entre optar por uma linha
nova que reúne cidades como Aveiro, Viseu, Mangualde,
Guarda e Salamanca, ou renovar uma linha estafada que
apenas reúne Mangualde, Guarda e Salamanca, eu nem
penso duas vezes. Só custa mais dinheiro se os objectivos para renovar a via actual forem diferentes, porque
se os dois projectos tiverem objectivos semelhantes, dificilmente não falaremos de custos muito semelhantes, e
com vantagens óbvias para a linha nova.
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Apeadeiro de Cardiais
Pedro André

H

á locais encerrados ao
serviço comercial em
1990 que simplesmente
ficaram por completo ao abandono,
mesmo que durante alguns anos se
tenham feito algumas circulações
especiais e de manutenção como
aconteceu na Linha de Évora. Um
desses casos é o local do antigo
apeadeiro de Cardiais. Colocado
ao quilómetro 187.6, ficava a cerca
de sete quilómetros de Sousel e,
na primeira vez que tentei lá ir, em
2009, acabei por desistir já que me
parecia inacessível por automóvel
e não estava na disposição de percorrer largas distâncias pela linha.
Desde logo levou-me a pensar porque raio alguém haveria de ir até
lá apanhar o comboio, mas isso de
colocar apeadeiros e paragens em
sitíos ermos era o habitual.
Em 2012 surgiu uma nova possibilidade de tentar lá chegar. Afinal as
dificuldades não eram assim tantas
e foi com alguma surpresa que se
conseguiu atingir o objectivo. O facto é que o apeadeiro (ou o que resta dele) passava quase despercebido a um qualquer mortal que por
26
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ali passasse sem atenção, tendo em conta a
destruição total de que foi alvo. Aliás, a própria linha e canal ferroviário estão muito descaracterizados, sendo que, à data, o canal se
encontrava interrompido por uma rede, prática essa que tem vindo a ser uma constante
nos inúmeros quilómetros de ferrovia deixados ao abandono por todo o Alentejo.
Entre as ruínas do que parecia ter sido alvo
de um bombardeamento foi possível “resgatar” a placa de betão e, com a ajuda de
alguma “engenharia”, voltar a colocar a mesma de pé, dando-lhe pela última vez alguma
dignidade.
No meio de nenhures como é habitual, este
apeadeiro contava com apenas duas circulações diárias em cada sentido em 1989, numa
altura em que a decadência do serviço aumentava e o fim do mesmo se aproximava.
Como nota, relembre-se que este troço ferroviário entrou ao serviço no dia 20 de Janeiro de 1937, tendo sido encerrado no dia 1
de Janeiro de 1990. Apenas 53 anos de vida
numa obra que mais não serviu como fecho
da rede e consequente ligação entre Estremoz e a estação de Portalegre, nunca tendo
tido um grande volume de tráfego ferroviário,
já que foi construído na era decadente da
“expansão” ferroviária de Portugal.
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O que podemos esperar dos projectos
candidatos a fundos europeus
João Cunha

N

ão se sabe o que aconteceu a todos os
outros projectos que estavam incluídos
no famoso relatório do GTIEVA, mas o
que é certo é que praticamente 2.000 milhões vão
ser pedidos à Comissão Europeia para quatro
grandes projectos ferroviários, dois dos quais têm
uma dimensão ímpar pelo menos desde os anos
30 do século passado.
A Linha do Minho vai receber cerca de 150 milhões
de euros, para o seu projecto de modernização. Só
se conhece o objectivo genérico de electrificar a linha
e automatizar a sinalização, dotando-a de comando
centralizado e controlo de velocidade, mas o orçamento parece indiciar que não haverão alterações
substanciais de traçado e, por arrasto, de velocidades
praticáveis.

Vários

Há cerca de 800 milhões de Euros a mobilizar para
o projecto Sines – Badajoz, e praticamente o mesmo
para o corredor Aveiro – Salamanca. São dois projectos que assumem contornos e dimensão ímpares
na história recente da ferrovia portuguesa, embora no
segundo caso não seja ainda claro se será de facto
esse o caso, ou se se tratará de mais uma renovação
à portuguesa, para adiar a solução definitiva de grandes problemas.
Por fim, cerca de 400 milhões de euros vão ser alocados à finalização da renovação da Linha do Norte.
Também aqui, os contornos exactos do projecto estão
por conhecer.
Para estes projectos, o Governo pediu a Bruxelas
para autorizar financiamento comunitário até 100%
do valor da obra, e não 85% como é habitual, devido

Obras na Linha do Norte – sem a ambição de outros tempos, mas com objectivo
de standardizar condições de exploração. Reguengo, 2006 © João Cunha
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às grandes fragilidades da rede portuguesa  e ao seu
contexto periférico. Não houve no entanto nenhum
comentário sobre a probabilidade de tal ser aceite ou
de qual o plano B para financiar estas obras caso a
Comissão Europeia não autorize financiamento comunitário equivalente à totalidade do necessário. É
este tipo de clareza que continua a faltar para se criar
confiança entre política e sociedade…

Aspectos comuns das
intervenções

I

ndependentemente de se tratarem de renovações ou novas construções, há pelo menos algumas linhas claras do que deve ser o resultado
das mesmas.
• Capacidade – todos os corredores intervencionados devem estar preparados para comboios de mercadorias de pelo menos 750 metros, sem prejudicar
com isso a capacidade das vias;

ção que vem sendo defendido, nomeadamente pelo
Eixo Atlântico.
Além da electrificação em toda a extensão, até Tuy
(onde a ADIF fará chegar a catenária até 2020), haverá automatização do controlo de tráfego, permitindo
substituir o cantonamento telefónico por cantonamento automático, centralizado no Porto.
Não é claro logo aqui se os sistemas de segurança
e sinalização a instalar, estarão de acordo com as normas ETCS, sistema europeu standard para controlo e
sinalização da circulação ferroviária. Não fará sentido
a sua não-implementação, mas tendo em conta que
isso obrigaria a frota portuguesa a embarcar o novo
sistema, não é certo. Certo é que algum dia terá de
ser feito, e do lado espanhol estará tudo pronto em
2017.
Será criada uma nova estação, em Midões – na
prática, uma reactivação. Todas as estações terão
vias de resguardo aptas a comboios de pelo menos

• Electrificação – todas as vias vão ser electrificadas
a 25.000 V @ 50 Hz;
• Bitola – a bitola será ibérica, mas as linhas estarão 100% preparadas para uma rápida migração para
bitola UIC;
• Tracção – o perfil das vias deve permitir a uma
locomotiva 4700 rebocar pelo menos 1.400 toneladas.
Há ainda objectivos genéricos como a interoperabilidade e aumento de capacidade, não se percebendo
se se tratarão de duplicações de via ou instalação de
sistemas de sinalização e controlo de tráfego
como o ETCS, o standard europeu.

O que sabemos, o que
podemos inferir e as
grandes interrogações
Linha do Minho

O

projecto da Linha do Minho, com menos
de 150 milhões de euros em orçamento,
não poderá ser mais do que uma modernização
simples ao estilo do que foi feito na linha da Beira Baixa, não sendo por isso o tipo de interven-

No projecto da Linha do Minho prevê-se que Midões e Carreço voltem a
ser estações encurtando desse modo os cantões existentes hoje em dia.
2012 © José Sousa
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750 metros, e tendo em conta que estas serão
as obras mais rápidas, a Linha do Minho pode
tornar-se a primeira linha totalmente apta a este
tipo de circulações, no nosso país.
Relativamente a correcções de traçado, nada
é conhecido, mas tendo em conta que com 150
milhões de euros haverá no mínimo que assegurar electrificação, sinalização e resguardos maiores, não é de crer que sobre verba para obras
significativas.
Mesmo com velocidades de circulação baixas, parece credível que o eixo Viana – Lisboa
possa vir a ser rentabilizado integrado na rede
Intercidades, eventualmente deixando de haver
comboios Intercidades limitados ao Porto, prolongando-se todos a Braga, Guimarães ou Viana
do Castelo.

O troço Alfarelos – Pampilhosa é outro troço a precisar de intervenção
urgente. A terceira via já foi proposta, mas não deve ser concretizada.
2008 © João Cunha

Também não é claro se haverão intervenções
entre Nine e Porto, a secção já renovada, quer
para a possível instalação de ETCS, quer para adaptação dos resguardos para permitir comboios de 750
metros. Nada faria mais sentido, mas não havendo
detalhes disponíveis sobre o projecto, para já apenas
sobram suposições.
Certo é que não está para breve a concretização
de uma linha de elevadas prestações entre Porto e a
Corunha, como reclamado por muitos e de forma a ter
do lado português uma infra-estrutura de qualidade similar à espanhola, totalmente refeita até 2017, e autorizando velocidades até 300 km/h. Tal como não será
desta que Braga deixará de ser uma estação terminal,
para ver uma linha nascer daí até Valença.

A estação da Granja será totalmente refeita, tal como todo o troço
Ovar – Gaia, em péssimo estado actualmente. 2008 © João Cunha
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Outra interrogação é relativa a rampas, pois a actual
linha, após electrificação, não permitirá mais de 1.110
toneladas para uma 4700, bastante abaixo portanto
das 1.400 toneladas que são o limite mínimo estabelecido para todas as intervenções. Como noutras linhas, a suavização de rampas carece de correcções
de traçado importantes e dispendiosas, claramente
não compatíveis com o orçamento apresentado. Haverá uma segunda fase?

Linha do Norte

S

e me parece que as obras da Linha do Norte
não vão demorar os 350 anos das famosas
obras de Santa Engrácia, também me parece que semelhante classificação não é abusiva, tendo em
conta que a renovação já se iniciou nos anos 90,
e em 2015 ainda temos troços com condições de
circulação, sinalização e sistemas de segurança
dignos dos anos 70.
São pouco mais de 400 milhões de euros, e o
certo é que, de Lisboa ao Porto, não haverá uma
secção de via em que não tenha sido trocado balastro, carril e travessas. Resta saber se serão trocadas as travessas de toda a linha, pois as zonas
renovadas carecem, muitas delas, de travessas
aptas a bitola UIC, ou se se ficarão apenas pelas
zonas muito degradadas, como Alfarelos – Pampilhosa e Ovar – Gaia.
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Também é certo que vamos dizer adeus ao cantonamento automático “vintage”, para passarmos a ter
CTC em toda a linha. Estará prevista a instalação em
paralelo de ETCS na Linha do Norte? Não sabemos,
o orçamento não permite inferir nada, pois refere-se a
um potencial de intervenções muito vasto, mas seria
recomendável.
É certo que vamos finalmente ver desaparecer esse
desastre que é a condição actual do troço Ovar –
Gaia, inaceitável num dos troços mais saturados da
rede, e é certo também que de Lisboa ao Porto vamos
finalmente ter resguardos suficientes para que comboios de 750 metros circulem pela Linha do Norte sem
causarem engulhos na gestão do tráfego.
O que é provável que seja feito e não está ainda
anunciado? Claramente alguns aumentos de velocidade, sobretudo entre Ovar e Gaia, onde tal só não é
realidade já hoje em dia devido à degradação da via.
É também provável que seja finalmente o momento
para surgir uma terceira via entre Alverca e Castanheira do Ribatejo, já sendo mais duvidoso sobre aumentos de capacidade física entre Ovar e Gaia (onde
são mais do que necessários) e dever-se-ia pensar
também numa terceira via entre Alfarelos e Coimbra,
pelo menos.
Esta renovação não permitirá certamente um grande incremento de capacidade ao longo de toda a linha, e por essa via não permitirá reduzir muito a velocidade para serviços Alfa Pendular, pois o seu tempo
de percurso está hoje sobretudo limitado pela heterogeneidade de serviços nesta linha, apenas resolúvel
com multiplicação de vias de circulação ou eventual
segregação num novo itinerário.

às opções que estão a ser estudadas, mas por falta
de resposta por agora apenas podemos especular.
À primeira vista, o orçamento parece generoso demais para se tratar de uma mera renovação da via
entre Pampilhosa e Vilar Formoso, a que se somaria
neste caso um ramal entre Nelas e Viseu. Os 850 milhões de euros parecem claramente excessivos para
tão pouca ambição, pelo que no pior dos casos contemplarão pelo menos a execução de variantes relevantes ao traçado actual.
Analisando por partes, o primeiro grande objectivo
é o de permitir a uma locomotiva do tipo 4700 que
reboque, sozinha, pelo menos 1.400 toneladas entre
Aveiro e Vilar Formoso, de onde desde logo aparecem
as seguintes restrições na via actual.

Sentido ascendente
• Pampilhosa – Carregal – 1.000 toneladas
• Canas – Gouveia – 1.160 toneladas
• Fornos – Guarda – 1.120 toneladas
• Cerdeira – Vilar Formoso – 1.060 toneladas

Sentido descendente
• Vilar Formoso – Guarda – 1.150 toneladas
• Celorico – Fornos – 1.250 toneladas
• Gouveia – Mangualde – 1.060 toneladas
• Santa Comba Dão – Pampilhosa – 1.080 toneladas
Como se percebe, praticamente toda a linha constitui neste momento um travão enorme às necessidades de performance requeridas para o futuro próximo,

É por isso certo que finalmente a linha terá
dignidade de Sul a Norte, mas a saturação da
linha no seu conjunto vai certamente continuar a carecer de soluções mais ambiciosas.
Muitas das intervenções a realizar em vias
como Minho ou Beira Alta, só terão real proveito se houver capacidade de absorção de
tráfego na Linha do Norte. O que para já não
é garantido.

Aveiro – Vilar Formoso

É

porventura o projecto mais interessante e misterioso dos quatro. A Trainspotter pediu informações à REFER relativamente

Linha da Beira Alta junto da estação da Pampilhosa onde começa a via
dupla que dura até à Bifurcação do Luso. 2014 © José Sousa
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sendo que se a opção for a de construir um novo corredor Aveiro – Vilar Formoso, na prática haverá uma
poupança dos tais 100 milhões de euros, que serão
usados já no corredor novo, e não para construir um
apêndice à via actual.

Na Linha da Beira Alta são muitos os afrouxamentos como é o
caso de Vila Boa do Mondego a 30 km/h ou mais recentemente
na zona do Luso a apenas 10 km/h. 2014 © José Sousa

Comparando com vias percorrendo orografias semelhantes, o orçamento total parece modesto quer
para a realização de um itinerário novo, quer para revolucionar a actual linha com a amplitude necessária
para cumprir os objectivos. De recordar que toda a
via e travessas terão sempre de ser substituídas, para
aplicação de travessas polivalentes, o que pode ser
conseguido tanto renovando a via actual, como suportando o novo itinerário. De igual modo, a opção pela
via actual terá sempre o custo de adaptar praticamente todas as estações para comportarem resguardos
de pelo menos 750 metros.
Caso a opção seja a de renovação, será necessário prever também uma concordância na Pampilhosa,
possivelmente desnivelada, para evitar onerar e complexificar as operações ferroviárias para comboios
Norte > Beira Alta.

Entre a Bifurcação do Luso e Mortágua existe um cantão de
15 quilómetros que actualmente demora 25 minutos a ser
ultrapassado. 2014 © José Sousa

de médio e de longo prazo. Com excepção do troço
Celorico – Fornos, cuja limitação pode ser facilmente ultrapassada, todos os restantes troços requerem
obras de grande dimensão, sem dúvida com recurso
a muitas obras de arte.
A opção portanto parece ser entre construir uma
nova linha, totalmente paralela à actual, numa extensão que provavelmente não ficará aquém de 75%
da linha actual, ou construir um itinerário totalmente
novo. Percebe-se que mesmo uma solução mista de
itinerário novo e mero aproveitamento da linha actual
terá pouco potencial, pois na linha actual dificilmente
se conseguirá evitar uma revolução mesmo nos putativos troços a aproveitar.
Tendo em conta que do orçamento aprovado será
necessário sempre retirar cerca de 100 milhões de
euros para ligar Viseu à rede ferroviária, os 750 milhões de Euros terão de ser aplicados na restante via,
32

Se não é conhecida qual a opção geral para este
eixo, menos o são pormenores como a velocidade de
traçado, estações técnicas a utilizar, estações actuais
a aumentar para pelo menos 750 metros, entre muitos
outros detalhes relevantes e que já seria normal serem públicos nesta altura.
Esperamos que em breve seja disponibilizada informação vital sobre este corredor que será, a médio
prazo, o mais importante corredor ferroviário de mercadorias do país.
Para a operação de passageiros, é certo que Viseu
voltará a contar para as contas, sendo muito diferente
se existir como ramal terminal, ou parte de um corredor que poderá agregar Salamanca, Guarda, Viseu,
Aveiro e Porto / Lisboa, situação em que o transporte
de longo curso sairia claramente reforçado e com condições de competitividade assegurada para as próximas décadas.

Sines – Badajoz

A

intervenção mais a Sul, e a que já foi mais vezes falada na comunicação social. Há 450 milhões para a nova linha Évora – Badajoz, pelo que
sobram grosso modo outros 400 milhões, a aplicar no
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A nova linha com o “triângulo” ligação à Linha do Leste

Mapa de abastecimento eléctrico

resto do projecto.
A linha entre Évora e o Caia será estabelecida em
via única, e recupera o projecto para a via de bitola
ibérica dos lotes 3C e LTF do antigo projecto de Alta
Velocidade. Com 92 quilómetros de extensão, a nova
linha sairá da estação de Évora pelo antigo canal da
linha Évora – Estremoz, até ao PK 126,8, onde se inicia o novo traçado.
Apta a 160 km/h, a nova via apresentará uma rampa
máxima de 1,25%, o que equivale a dizer que uma
locomotiva 4700 poderá rebocar sozinha até 1.500
toneladas, pelo menos. O troço terá três estações
intermédias, para cruzamento de comboios, em Évora Norte, nas imediações de Redondo e a sueste de
Vila Viçosa. Desembocará na fronteira com Espanha,
na nova estação internacional Elvas – Badajoz, cuja
construção vai começar brevemente do lado espanhol.
Está previsto um triângulo para ligação com a linha

do Leste, o que permitirá por exemplo a comboios
vindos de Portalegre servirem primeiro a actual estação de Elvas, e depois entrarem na linha nova rumo
a Elvas, o que poderá também aproveitar aos actuais
comboios de contentores Lisboa – Elvas.
A electrificação será a 2x25.000 V @ 50 Hz, como
habitual, e será edificada uma nova subestação de
tracção a sudeste de Vila Viçosa. O projecto original
contemplava ainda uma nova subestação na zona de
Montemor-o-Novo, a servir também a LAV Lisboa –
Madrid, cujo cancelamento coloca interrogações para
a alimentação do troço Évora – Redondo, onde se devia situar a zona neutra.
É ainda certo que a via entre Bombel e Poceirão
será renovada, para repor os padrões de circulação
desejáveis e para substituir as travessas por novas
polivalentes. A via terá uma velocidade máxima de
160 km/h. Esta intervenção juntamente com a linha
nova Évora – Elvas absorverá aproximadamente 480
33
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de 160 km/h e um declive máximo de 1%,
muito inferior por isso às rampas da actual
via entre Ermidas-Sado e Relvas Verdes.

Um dos grandes constrangimentos da Linha de Sines, a rampa de Ortiga. 2009
© José Sousa

No início da próxima década, Portugal deverá finalmente contar com uma ligação de
altas performances ao centro da Península
Ibérica, o que poderá potenciar as áreas de
influência de vários portos portugueses ao
nível ibérico. Pelo lado da operação de passageiros, a RENFE já se mostrou interessada em utilizar o novo traçado para fazer
circular comboios bi-bitola entre Madrid e
Lisboa, aproveitando um tempo de viagem
entre Lisboa e Badajoz que deve ser reduzido para 2h15 minutos, a que se somarão
menos de 3 horas (2 horas a prazo) para
fazer o percurso até à capital espanhola.

Interoperabilidade
como objectivo
primordial

D

Grândola Norte e o respectivo acesso à nova Variante de Alcácer, uma das
obras recentes mais importantes em termos ferroviários. 2010 © José Sousa

milhões de euros.
Os cerca de 350 milhões que sobram serão aplicados na nova linha de Sines e em retoques na Linha
do Sul. Entre Grândola Norte e o Poceirão, serão
substituídas as travessas não polivalentes que subsistem (entre Poceirão e Pinheiro, apenas), e estuda-se ainda a implementação de uma estação técnica
na Variante de Alcácer que permita o cruzamento de
comboios neste troço.
Dos 350 milhões, cerca de 200 correspondem ao
novo traçado, que substitui o anterior projecto Relvas
Verdes – Grândola, então orçado em 170 milhões de
Euros, e que mereceu forte contestação por motivos
ambientais.  A REFER está ainda a ultimar os projectos de traçado, electrificação e sinalização para esta
nova via, que apresentará uma velocidade de projecto
34

as quatro obras previstas, só a Linha
do Minho não está integrada no Corredor Europeu nº 4, que liga os portos portugueses com Espanha, França e Alemanha,
e que com outros corredores formam a espinha dorsal do transporte de mercadorias na
União Europeia, onde a Comissão investe e
investirá via programa TEN-T.

O objectivo geral é de que as vias dos corredores europeus tenham condições de exploração
similares e interoperáveis, dispondo de capacidade,
fiabilidade, performance e segurança capazes de assegurar uma transferência modal que vai sendo cada
vez mais urgente face à saturação rodoviária e externalidades inerentes.
É por isso normal que todas as obras ferroviárias
anunciadas a partir de agora tenham a interoperabilidade, aumento de capacidade e performance em
mente. O que deve ser construído e renovado, deve
ser pensado para o que vem aí nos próximos 100
anos, e não para a realidade actual.
Dos quatro projectos, a Linha do Minho parece claramente não se compatibilizar com todos os objectivos, visto que as performances poderão continuar a
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ser modestas face à ligeira renovação promovida. E
no caso da Beira Alta, as dúvidas são mais que muitas, sendo que é, dos quatro, o eixo que menos pode
apresentar performances potenciais baixas, tamanha
a sua importância para atingir os objectivos finais em
termos de sistema de transportes ibérico e europeu.
A interoperabilidade obrigará os caminhos-de-ferro
portugueses a adaptações substanciais. Desde logo,
a confirmar-se a instalação de ETCS, as empresas
portuguesas não podem perder este comboio. O
equipamento do seu material circulante é uma quase
obrigação, até para poderem operar fora do país, que
deve ser cada vez mais um horizonte próximo e não
uma meta longínqua. Mesmo ignorando a realidade
além-Pirinéus, as empresas portuguesas terão, com
ETCS instalado, a oportunidade de circularem por boa
parte da rede principal espanhola a partir de 2020,
oportunidade competitiva a não desprezar.

A Linha de Évora (des)espera pelo fim da ligação atè à fronteira.
2014 © José Sousa

Em segundo lugar, a bitola a médio prazo vai ter de
começar a ser migrada também por cá. Espanha está
a acelerar muito a transição, e pelos planos actuais a
Galiza praticamente ficará sem bitola ibérica em meados da próxima década, o que pode apressar essa
necessidade pelo menos na Linha do Minho, sendo
difícil de imaginar que consigamos adiar essa mudança entre Lisboa e Porto muito mais tempo após.
Actualmente, o material circulante que temos está
envelhecido, e apenas as locomotivas 4700, os vagões Sgnss de Takargo e CP, e os vagões Lgnss da
CP, estão preparados para uma fácil migração de bitola. A renovação do parque de vagões terá de estar
no topo das prioridades a partir de 2020, e igual preocupação deve presidir à renovação do parque diesel,
que é uma outra inevitabilidade, com ou sem privatização da CP Carga.
Finalmente, a interoperabilidade significará uma escala de concorrência que não conhecemos na ferrovia
nacional. A liberalização em 2008 abriu poucas portas
e os resultados estão aquém do esperado. Apenas
uma empresa espanhola veio para Portugal (Comsa), e apenas uma portuguesa abriu portas (Takargo),
contrariando até a tendência de crescente dinamismo
empresarial na ferrovia espanhola de mercadorias.
Estou certo que corredores interoperáveis e de performances elevadas são o que falta para trazer mais
competidores e interessados até de outros continentes. Se o desenho institucional por si só não resolveu
o problema de falta de competitividade, parece claro

PK 126,8 da Linha de Évora onde se iniciará o novo traçado a
caminho de Elvas. 2014 © José Sousa

que são as infraestruturas a maior limitação, o que
pode vir a ser parcialmente resolvido – e totalmente
resolvido nos eixos principais.
A confirmar-se, esse será o derradeiro desafio para
a operação portuguesa. Ou se expande e ganha dimensão, ou acabará absorvida ou até liquidada pelos
competidores estrangeiros, que deixarão de ter entraves reais à sua operação em Portugal. Também do
lado económico, a interoperabilidade pode bem vir a
ser um elemento-chave para aumentar o interesse da
ferrovia portuguesa.

O que faltará fazer

N

o melhor cenário de todos estes projectos
anunciados serem ambiciosos, Portugal terá finalmente um esqueleto interessante, mas que terá de
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complementar para não perder o comboio.
Parece-me que é inevitável, mais cedo
ou mais tarde, duplicar a ligação Lisboa –
Porto. Ter outra linha de alta performance,
segregar alguns tráfegos, permitir que o
comboio chegue em melhores condições a
localidades como Leiria, Figueira da Foz ou
São João da Madeira. Pode até resultar no
fecho da Linha do Oeste como a conhecemos, mas quem o lamentaria num cenário
destes?
Continuaremos a suplicar por uma nova
via férrea sobre o Tejo, em Lisboa, que dê
A “barreira” de Santarém é um dos locais mais problemáticos da Linha do
condições para o transporte de mercadoNorte e a variante não sai do papel. 2010 © José Sousa
rias cruzar o rio sem restrições de maior,
que dê condições para cortar tempos de
viagem nos comboios de passageiros, e
sem oferta comum apontada a Lisboa, e sem ligação
que crie um corredor de grande transporte suburbano,
a Faro. Poderia ser a oportunidade de chegar ao Alvia Barreiro e Pinhal Novo.
garve numa via de performances compatíveis com a
Vamos continuar a precisar de redefinir as ligações
a um Alentejo mais vibrante pós-Alqueva, mas onde
Évora e Beja permanecerão ainda em eixos distintos,

modernidade, pois a actual Linha do Sul, como via europeia relevante, tem o seu prazo de validade a expirar rapidamente.
Claro que nada disto resolve todos os
problemas, se antes disso os projectos agora candidatos não forem suficientemente
ambiciosos, e repliquem erros do passado
recente. Nesse caso, ainda não será desta que vamos apanhar o comboio e, arrisco
dizer, ficaremos definitivamente afastados,
como território, da grande economia europeia.

Silvalde, na Linha do Norte, está previsto ser estação e inicio da Linha do Vouga.
2009 © José Sousa

Num cenário óptimo, em 2030 estaríamos
a concluir a segunda fase, subsequente
à que se está a iniciar actualmente. Num
cenário pessimista, andaremos a lamentar-nos de mais uma renovação falhada da actual Linha da Beira Alta, com Viseu ligada
só com um ramal terminal, com a Linha do
Norte saturada e uma migração calamitosa
para bitola UIC.
Aos políticos, o que é dos políticos. Escolham, pois, o que querem que Portugal seja
em 2050. Não decidam, por favor, o que
queremos ser em 2020. Isso, para o bem e
para o mal, já está mais que definido.

Troço ribeirinho, junto à praia de Espinho. 2008 © João Cunha
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Alfa Pendular na passagem
por Fernando Pó aquando
da formação de maquinistas,
Dezembro de 2014
José Sousa
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Comboio Destaque

Mercadorias

Ricardo Quinas

Internacionais 41817 e 41814

Entroncamento – Badajoz – Entroncamento

Ricardo Quinas

A 1943 na frente de um 41817 bem vitaminado, Vale de Cortiças, Junho de 2013

O

s comboios nº 41817 e 41814 cumprem
respectivamente os trajectos Entroncamento – Badajoz e Badajoz – Entroncamento.
Surgiram em meados de 2012, substituindo os antigos
comboios de distribuição mas mantendo as mesmas
funções. Quer a sua frequência, quer os seus horários
têm sofrido algumas alterações ao longo dos anos.
Asseguram o tráfego de importação de amoníaco
de Huelva (ou alternativamente Puertollano), em Espanha, para as unidades da ADP em Alverca e no Barreiro,
matéria-prima essencial para produção de fertilizantes
azotados. Na ausência desse tráfego, sempre prioritário
sobre os restantes, podem pontualmente transportar cereais ou ainda contentores, quer de Elvas (estando nesse caso suprimidos de Elvas em diante), quer de Mérida.
Actualmente o 41817 parte do Entroncamento pelas 4h30 e chega a Elvas pouco antes das 7h. Cumpre
paragem na estação fronteiriça, antes de retomar às
7h30 a curta mas lenta viagem de dezoito minutos até
Badajoz. Apesar de circular apenas às quartas e sextas, à segunda-feira a mesma ligação é assegurada pelo
comboio nº 41821, com marcha bastante idêntica.
A marcha 41814 circula às segundas, quartas e
sextas, com partida pelas 8h30 de Badajoz, após a troca
de composição. Neste sentido, a paragem em Elvas é
significativamente mais curta, colocando-se pelas 8h53
a caminho do Entroncamento, onde chega pelas 11h14.
A tracção é assegurada praticamente em exclusivo
pelas locomotivas 1900 ou 1930 em unidade simples
ou ocasionalmente em múltipla. Só muito raramente, por
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indisponibilidade dessas unidades, é possível aparecerem outras locomotivas como as 1400 em múltipla ou
as 1960.
Em ambos os sentidos e na esmagadora maioria das
vezes a composição tem apenas doze vagões de amoníaco. Contudo, enquanto à ida o limite de uma unidade
1900 permite a inclusão de mais material, no regresso,
impõem-se as 960 toneladas brutas dos 12 vagões (mais
de 500 toneladas de amoníaco), totalizando praticamente o limite de tracção de uma 1900.
Apesar de estarem dependentes quase em exclusivo do tráfego de amoníaco, este é bastante consistente,
o que torna as supressões pouco frequentes. Apenas é
seguro afirmar que no verão acontece sempre uma paragem de algumas semanas, podendo depois acontecer
outras paragens menos previsíveis e pouco frequentes
ao longo do ano para manutenção das fábricas. São
comboios extremamente imprevisíveis em termos de
pontualidade, podendo circular tanto adiantados como
com atrasos superiores a uma hora.
Com um horário infelizmente muito precoce quando
circula pontual, as fotografias ao 41817 contam com
luz a favor mas limitam-se praticamente à época do
Verão e apenas na parte final da viagem. Destaca-se
sobretudo de Santa Eulália em diante, uma zona mais
aberta e com mais spots. Para o 41814, apenas locais
muito pontuais como a fronteira do Caia ou a estação de
Ponte de Sor, sobretudo no Inverno, permitem resultados mais aceitáveis. Ainda assim, não deixa de ser motivo de grande interesse na Linha do Leste.

Comboio Destaque
Ricardo Quinas

Um 41817 com a 1971, pouco habitual por estas paragens, arranca de Elvas rumo a Badajoz, Fevereiro de 2013

Partida: 4h30

Partida: 8h31

Chegada: 7h49

Chegada: 11h14

Tempo de percurso: 3h19

Tempo de percurso: 2h43

Distância percorrida: 174,6 km

Distância percorrida: 174,6 km

Tipo de marcha: T-100

Tipo de marcha: T-100

Tipo de locomotiva: CP 1900

Tipo de locomotiva: CP 1900

Regime de frequência: quarta e sexta

Regime de frequência: segunda, quarta e sexta

Ricardo Quinas

Um 41814 atípico com apenas oito vagões de amoníaco e ainda três vagões de cereais à cauda, Tramagal, Janeiro de 2013
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Comboio
Siderurgia
Nacional
- Gaia, rebocado pela 5628, no
Seixal, Fevereiro de 2015
João Cunha
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Modelismo

Modelismo Ferroviário
Alverca 2015

Uma perspectiva da exposição
© Pedro Almeida

Sérgio Santos

D

ecorreu nos dias 28 de Fevereiro e 1
de Março uma exposição de modelismo
ferroviário na Escola Secundária Gago
Coutinho em Alverca. Na portaria da escola, era
oferecida uma réplica de um bilhete de comboio
que, após entrada no recinto da exposição, era
obliterada por um “revisor”. Estas tarefas estavam
a cargo de alunos da escola.
Em frente ao pavilhão da exposição, encontrava-se um circuito oval de vapor vivo em bitola de 5”.
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Neste circulavam alternadamente uma locomotiva
a vapor e um tractor “diesel” (na realidade com tracção eléctrica), que faziam as delícias dos miúdos
(e graúdos) que viajaram nestas singulares composições.
No recinto propriamente dito (o pavilhão da escola), o centro estava ocupado por uma maqueta
composta por módulos Maquetren, o show case Luzianes/Ribeira do Alentejo e uma maqueta modular
em escala H0 intitulada Foz do Açúde. Em redor
encontravam-se os stands de lojas de modelismo
ferroviário (Comboios Eléctricos e a JG Modelismo
Ferroviário de Precisão) bem como um fabricante

Modelismo

nacional de modelos ferroviários (Sudexpress/Norbrass). A APAC também marcou presença com o
seu stand bem composto de revistas de temática
ferroviária. Por todo o recinto existiam diversas vitrinas com material exposto de diversos autores.
O LEGO também marcou uma presença nesta
exposição com duas áreas, sendo uma dedicada
à “ALE LEGO Espanha” que trouxe uma maqueta de uma estação ferroviária cujas linhas estavam
ocupadas por diversas composições espanholas. A
outra área estava a cargo da “LEGO Portugal” com

© Sérgio Santos

uma maqueta modular ponto-a-ponto com cerca de
doze metros (ao estilo Maquetren) onde circulavam
diversas composições nacionais.
Houve ainda lugar a diversas palestras e
workshops durante esse fim-de-semana. Um simulador de condução ferroviária esteve igualmente
presente e disponível para quem quisesse experimentar. A reportagem da exposição esteve a cargo
da Webrails.com.
Ficam algumas fotos do evento.

© Sérgio Santos
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© Pedro Almeida
© Sérgio Santos

© Sérgio Santos

© Sérgio Santos

© Sérgio Santos

© Sérgio Santos

© Sérgio Santos
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© Sérgio Santos

Modelismo

© Pedro Almeida

© Sérgio Santos

© Sérgio Santos

© Sérgio Santos

© Sérgio Santos

© Pedro Almeida

© Pedro Almeida
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O “Foguete” em Contumil aguarda
por melhores dias, Agosto de 2012
Pedro Mêda
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Cavalos de Ferro

Olha o “Foguete” !
Carlos Loução

O

serviço Alfa Pendular que liga Lisboa e Porto é, nos dias de hoje, o topo de gama da CP. É
efectuado pelas automotoras da série 4000, construídas por um consórcio onde figurava a Fiat
Ferroviaria, a AdTranz e a Siemens. Todavia, há coisa de 62 anos, a CP estreava um serviço
rápido entre estas duas cidades, também por intermédio de uma série de automotoras construídas pela
FIAT; foi esse serviço que deu às automotoras a alcunha que as acompanhou toda a vida: os “Foguetes”. É
sobre as automotoras da série 0500 que nos vamos debruçar neste artigo.

Composição do Foguete na passagem perto da Amadora. © Biblioteca de Arte-Fundação Calouste Gulbenkian. Fotografia
sem data. Produzida durante a actividade do Estúdio Mário Novais: 1933-1983. www.flickr.com/photos/biblarte

O “Foguete”

O

princípio da história remonta a 1952, quando
a CP decide instituir um
comboio rápido de alta qualidade
entre as duas cidades mais importantes do país, direccionado para
a classe média-alta. Na altura, as
viagens mais rápidas entre Lisboa
e Porto demoravam cerca de 5h40,
com os comboios rápidos traccionados pelas velhas locomotivas a vapor “Pacific”. Três anos antes, a nossa vizinha Espanha também decidira

proceder a melhoramentos no seu
parque motor, tendo a RENFE recebido uma proposta da empresa italiana Fiat com um conceito inovador,
o de uma automotora tripla diesel
deformável – ou seja, os seus constituintes não estavam obrigatoriamente fixos – com duas carruagens motoras e um reboque intermédio com
cabines de condução em ambos os
extremos, que se podia dividir em
duas e ambas as partes continuarem
a viagem independentemente, uma
como formação motora+reboque e
a outra simplesmente motora. A operadora espanhola, tendo já no seu

leque de material circulante material
da construtora italiana – as célebres
littorinas da série 9215 a 9226 – adquiriu inicialmente dez composições
M+R+M, tendo sido baptizadas TAF,
Tren Automotor Fiat. Estas composições significaram um aumento brutal
em termos de rapidez e conforto para
os passageiros da época, uma vez
que vinham apetrechadas de ar condicionado1, novidade para a época,
bancos confortáveis e reversíveis e
serviço de cafetaria no reboque central, aptas a circular a 120 km/h. Esta
encomenda seria estendida com a
aquisição de mais quinze automoto47

Cavalos de Ferro
Comboio a receber passageiros
na estação de Campolide.

© Biblioteca de Arte-Fundação
Calouste Gulbenkian. Fotografia
sem data. Produzida durante
a actividade do Estúdio Mário
Novais: 1933-1983.
https://www.flickr.com/
photos/biblarte/

ras que, a todas as particularidades
anteriormente referidas, acrescia a
instalação de ar condicionado. Seguir-se-ia uma terceira encomenda
de dez veículos idênticos em termos
estéticos aos reboques, mas com
motorização. O seu sucesso nas
A composição Fiat na estação da
Pampilhosa no dia 8 de Maio de 1964.

© John F. Robinson,
colecção Geoff Plumb
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provas realizadas em Itália fez com
que a CP apostasse na compra de
material semelhante aos TAF com ar
condicionado, sendo a encomenda
feita para três composições de três
veículos cada.
Contrariamente ao que é usual
nos dias de hoje, a primeira composição veio pelos seus próprios
meios desde a fábrica da Fiat, em
Turim, até Irún, onde sofreu uma

troca de eixos; a partir daí,
continuou pelos seus próprios meios, entrando em
Portugal por Marvão-Beirã e
chegando a Entrecampos no
dia 15 de Janeiro de 1953.
A 1 de Fevereiro, efectuou-se a primeira viagem-teste
entre Lisboa e o Porto e
consecutivo regresso, com o
director-geral da CP, o Eng.
Espregueira Mendes (que já viajara
na composição desde a fronteira entre luso-espanhola aquando da sua
vinda) a embarcar nesta viagem em
conjunto com diversos engenheiros
que foram verificando o desempenho da automotora e dos motores. A
segunda automotora chegou nesse
mesmo mês e, a 9 de Março, foi feita a primeira viagem oficial do novo
serviço, designado “Foguete”, com

Cavalos de Ferro

Primeira viagem do comboio “Foguete” na Ponte de D.Maria Pia no dia 1 de Fevereiro de 1953. © Arquivo CP

a presença de inúmeras individualidades oficiais, nas quais se incluía o
Ministro das Comunicações, o Eng.
Miranda Coutinho. Nessa viagem,
o “Foguete”, na sua pintura cinzenta com filete encarnado (anos mais
tarde – década de 1960? – ganharam a tradicional faixa amarela por
cima indicadora de composições de
1ª classe), deixou Santa Apolónia
às 10h05 para chegar a São
Bento às 14h14, incluindo
duas paragens em Fátima e
Coimbra-B. A terceira automotora terá chegado nesse
mês de Março.
A 19 de Março, iniciou-se
o serviço “Foguete” para o
grande público, unicamente
de 1ª classe e com uma circulação às terças, quintas e
sábados a sair de Santa Apolónia às 19h25, chegando a
Porto-São Bento às 23h43;
a circulação descendente
iniciou-se dois dias depois,
circulando igualmente às
terças, quintas e sábados e

que partia de Porto-São Bento às
9h15, com chegada prevista a Santa
Apolónia às 13h35. O serviço tinha
reserva de lugar, um conceito novo
para a época, serviço de restauração
e bilhetes vendidos unicamente para
distâncias superiores a 100 km. De
horário, tinha paragens em Fátima,
Alfarelos, Coimbra-B (com ligação
à estação central da “Cidade dos

Estudantes”), Aveiro, Espinho, Vila
Nova de Gaia e Porto-Campanhã 2.
A imprensa da época refere que o
primeiro “Foguete” saiu de Lisboa
com lotação esgotada e “despertou
grande curiosidade do público que
assistiu à sua partida”. O serviço
teve tanta aceitação que, pouco tem“Foguete” © Eugénio Santos
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Contumil, 2010. © Pedro Mêda

Elvas, 2005. © João Cunha

Estremoz, 29 de Julho de 1986. © Paulo Ferreira

Como comboio socorro em 2007. © Pedro Mêda

Estremoz, 23 de Março de 1991. © Eugénio Santos

A composição entre VRSA e VRSA-Guadiana no dia 2 de Setembro de 1979 © Owen Brison
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po depois, passaria a diário e, mais
algum tempo a seguir, passaria a ser
reforçado com uma segunda ligação
diária que saía de Lisboa às 14h25 e
chegava ao Porto às 18h36, com o
regresso a partir da Invicta às 14h10
e a chegar a Lisboa às 18h20. Nesta
fase, registou-se o único grande acidente da sua história, a 5 de Agosto
de 1959, quando uma destas automotoras abalroou um camião numa
passagem de nível em Ovar – cujas
cancelas se encontravam abertas –
sinistro esse que causou uma vítima
mortal.
Foi precisamente com este aumentar de serviço que começaram
os problemas das automotoras italianas. Havendo duas circulações
diárias para um parque de apenas
três comboios, a série 0500 foi sujeita a uma rotação apertadíssima
e bastante exigente para o material
o que, por seu turno, começou a
provocar avarias nos seus motores
OM SBD, no seu ar condicionado e,
principalmente, na sua transmissão
mecânica, de funcionamento idêntico aos automóveis dessa época.

Com isto, começou a ser algo normal ver-se automotoras a circular
apenas com uma motora e um reboque, com a outra motora parada em
manutenção ou de reserva, ou então
a serem substituídas por comboios
traccionados pelas locomotivas da
série 1500/20 e constituídos por carruagens Budd de 1ª classe e uma
carruagem-restaurante da CIWL. O
avançar da electrificação da Linha

do Norte, por acréscimo, também
lhes retirou alguma importância,
com uma das ligações diárias a ser
inclusivamente suprimida em 1963,
o ano em que a catenária chegou a
Coimbra-B. Por essa altura ganharam uma nova cor, sendo pintadas
de azul-escuro com filete encarnado
e faixa amarela por cima.
Em 1966, a electrificação da Linha do Norte ficou concluída, o que

A composição Fiat a sair de VRSA-Guadiana com o comboio 29002 para o Barreiro, 30 de Agosto de 1981 © Owen Brison
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fez das 0500 desnecessárias para
o serviço “Foguete”: são então
substituídas nesse serviço pelas
locomotivas 2550 com carruagens
Sorefame de 1ª classe. Nessa altura, as Fiat deixam de ter serviço
fixo, passando a ocupar-se de desdobramentos nas linhas do Oeste e
Beira Baixa, com especial destaque
de uma ligação directa entre Lisboa
e a Covilhã, feita apenas com duas
motoras e uma delas “despromovida” para 2ª classe.

“Sotavento”
Com a chegada à década de
1970, a CP decide dar um novo uso
às suas automotoras Fiat, que escassas duas décadas antes eram
o ex-libris do transporte ferroviário
em Portugal. Tal como no eixo Lisboa – Porto, a companhia pensou
nelas para estabelecer uma ligação
entre a capital e o Sul do país, rápida e de nível elevado. Depois de
um período “no estaleiro” para que

“Sotavento”. © Eugénio Santos

os seus já referidos problemas fos- do que era comboio de 1ª classe, e,
sem resolvidos, o início do novo ser- nos topos, riscas oblíquas encarnaviço é marcado para 16 de Agosto das; perto das cabines foi escrita a
de 1971 e este é baptizado com o palavra “Sotavento”.
nome de “Sotavento”, que irá acomOs moldes do “Sotavento” não
panhar estas automotoras até final eram muito diferentes dos do ”Fode vida. Apresentam uma nova de- guete” aquando da sua criação: era
coração, branca com uma risca ho- um comboio de luxo, com reserva
rizontal encarnada, ao longo da
composição, uma amarela no
O locotractor 1055 manobra a composição Fiat em
topo, como dantes, simbolizanVRSA, 29 de Agosto de 1981 © Owen Brison

Cavalos de Ferro
A composição Fiat entre
VRSA-Guadiana e a estação
de VRSA com o comboio
29002 para o Barreiro, 6 de
Setembro de 1981.

© Owen Brison

antecipada de lugar, serviço de bar
e a particularidade de ser o primeiro
comboio português a dispor de hospedeiras de bordo3, sendo estabelecidas poucas paragens: partindo
do Barreiro (a ligação a Lisboa era
feita, como normal nessa época,
via fluvial) e parando em Setúbal, o
“Sotavento” só voltava a parar em
Albufeira (onde dava ligação às estações do Ramal de Lagos), Faro,
Olhão, Tavira e Vila Real de Santo
António-Guadiana – com ligação,

novamente via fluvial, a Ayamonte. A circulação Barreiro – Vila Real
de Santo António realizava-se às
terças, quintas e sábados, partindo
daquela estação às 15h05 e chegando à estação algarvia às 20h20,
ao passo que, no sentido inverso, o
“Sotavento” circulava às segundas,
quartas e sextas, com partida de Vila
Real de Santo António-Guadiana às
13h05 e chegada prevista ao Barreiro às 18h20. Somando o tempo da
travessia do rio Tejo, um passageiro

demorava 5h40 a ir de
Lisboa até ao extremo
leste do Algarve. De referir, ainda, que o tempo
de viagem deste serviço
entre o Barreiro e Vila
Real de Santo António,
em 1971, consegue ser
mais rápido que duas
das ligações diárias
possíveis entre as duas
estações nos dias de
hoje… O serviço, desde
os primeiros dias, teve
uma enorme aceitação, tendo na
época alta (Verão e Natal) circulado
diariamente.
O facto de não ser uma circulação diária significava que as automotoras teriam uma rotação mais
folgada, por isso, seria de prever
que estas teriam uma vida mais fácil. E, durante algum tempo, assim
foi. Todavia, os problemas que afectaram as 0500 nos tempos do serviço “Foguete” voltaram a aparecer,

Uma 0500 em VRSA-Guadiana à espera de sair com o
comboio 29002 para Barreiro, 30 de Agosto de 1981

© Owen Brison
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nomeadamente nos motores de tracção – na sua
essência, os mesmos de
origem, apesar da renovação – e de ar condicionado – o que, durante os
meses de Verão, significava um decréscimo acentuado do conforto dos passageiros, especialmente
na travessia do Alentejo.
Com o avançar do tempo, as suas avarias foram
sendo mais frequentes
e, por volta de 1978, o
“Sotavento” passou a ser
efectuado com recurso a
locomotivas da série 1800
e carruagens Sorefame
de 1ª classe, com as 0500
a serem encarregue dos
desdobramentos durante
o Verão e Natal – e uma composição
de duas motoras (M0503 e M0505) e
um reboque (R0503) foi desde logo
resguardada na Secção Museológica de Estremoz, com vista a preservação. Durante mais quatro anos,
quatro motoras e um reboque continuaram a assegurar os comboios
“Sotavento” extra que se faziam às
sextas-feiras e domingos durante a
época alta até que, em 1982, toda a
série foi retirada de serviço comercial.

Parte do “Sotavento” como comboio socorro no Barreiro

O Final

no dia 17 de Março de 1986. © Paulo Ferreira

Depois do seu fim de serviço, os
diversos veículos que constituíram a
série 0500 tiveram sortes diferentes.
- Duas motoras e um reboque foram demolidos;
- Duas motoras e um reboque foram adaptadas e convertidas a ve-

ículos de socorro, tendo o reboque
e uma das carruagens-motoras integrado o comboio-socorro do Barreiro
e a outra motora o de Contumil. Posteriormente, o comboio-socorro do
Barreiro trocou os antigos elementos
das 0500 por dois reboques Allan e
aqueles acabariam por ser também
demolidos; o de Contumil foi trocado
por uma antiga ambulância-postal
Sorefame e, nos dias de hoje, encontra-se abandonado nas linhas de parqueamento de
material de Contumil;
- Duas motoras e um
reboque foram afectos à
Secção Museológica de
Estremoz para preservação. O problema foi que o
espaço coberto disponível
não era muito, o que fez
com que as motoras e o
reboque
sobreviventes
ficassem sob Sol e chuva durante mais de trinta anos até que, a 16 de
Janeiro de 2001, aquela
Estremoz no ano de 2002.

© Luis Henriques
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tudo esteja pronto para a recuperação do antigo “Foguete” / “Sotavento”, o mesmo
não esteja já irremediavelmente condenado à demolição…
Fontes:

automotora foi transladada de Estremoz para Elvas tendo sido rebocada pelas locomotivas 1501 e 1217 e
armazenada num dos armazéns da
estação. Nove anos depois, a 6 de
Novembro de 2010, a 0500 voltou a
ser transladada, primeiro para o Entroncamento pelas locomotivas 1556
e 1554 e, dia 12, para Contumil, juntamente com a 1805 e o Comboio
Presidencial, traccionados pelas
locomotivas 2601 e 26124 . A ideia
inicial era recuperar a automotora
esteticamente… mas, desde 2010,
o antigo “Foguete”, o antigo “Sotavento”, tem estado praticamente ao
abandono em Contumil, à espera de
fundos para a sua recuperação, coberto por uns plásticos pretos para

proteger dos elementos da natureza
– plásticos esses que já se rasgaram
com o vento. E foi essa mesma situação que foi retratada na rúbrica
“Abandonados” do Jornal da Noite
da SIC de 25 de Janeiro deste ano,
sendo evidente para todos o elevado grau de degradação exterior. E
se é verdade que o Comboio Presidencial também estava com um
aspecto absolutamente deplorável
e foi impecavelmente restaurado e
que a Fiat também o poderá ser, a
verdade é que, neste momento, falta
verba para que a recuperação desta
mítica automotora, que revolucionou
os caminhos-de-ferro em Portugal,
possa realmente começar.
Apenas se espera que, quando

“Diário de Lisboa”
“Gazeta dos Caminhos-de-Ferro”
Revista “Bastão-Piloto” nº
185, de Setembro/Outubro
de 1996
Revista “Maquetren” nº
165
“Automotoras Diesel – Ancho Ibérico Español”, de Josep Calvera Pi, ed. Revistas Profesionales
Fórum LusoCarris
Fórum Portugal Ferroviário
Biblioteca de Arte-Fundação Calouste Gulbenkian
Notas:
As cinco primeiras unidades não
receberam este atributo, uma vez
que a sua construção já ia avançada
quando se decidiu incluir tal característica na série.
2
Durante certas alturas do ano, o
“Foguete” também efectuava paragem nos apeadeiros de Curia e
Granja.
3
Nos comboios da CP. As
hospedeiras de bordo já
existiam no TER, comboio
operado a meias pela CP e
RENFE.
4
Ver Trainspotter nº 7: “Foguete e Comboio Presidencial on tour”
1

Contumil em 2010.

© Gonçalo Ribera
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“Há

décadas atrás”

D

e Lisboa ao Carregado: Cem anos depois do primeiro comboio a vapor, partirá com o mesmo destino, o primeiro
comboio electrico.
“Iniciadas há 37 dias as obras de adaptação do túnel do Rossio ao sistema de electrificação, decorrem
com grande actividade e, estão em parte, avançadas no tempo previsto para a respectiva execução.
Certas circunstâncias têm retardado outra parte das
obras, embora ligeiramente, especialmente devido
ao largo troço de rocha encontrada, na parte do lado
de Campolide. No seu conjunto, porém, o trabalho de
rebaixamento do pavimento vai muito adiantado, tanto no que respeita ao seu novo revestimento, como
na construção do canal central destinado ao esgotamento das águas de infiltração que, como se sabe,
são por vezes abundantes.
Simultaneamente com estas obras, que fazem
parte do plano dos trabalhos de construção civil,
superiormente orientadas pelo engenheiro-chefe da
Via e Obras da C.P., Sr. Sousa Nunes, estão já a ser
lançadas os travessamentos para assentamento dos
carris que, dentro do tunel, serão montados segundo a técnica mais recente: todos soldados, formando
uma peça inteira, apenas seccionada com os poucos
cortes necessários à sinalização.
Este processo de assentamento de linhas exige,
por sua vez, uma fórmula diferente da usada até
agora no respectivo pregueamento. Este será o mais
moderno também, feitos com as garras metálicas e
o próprio carril assentes sobre borracha, método que
deverá ser usado, depois quando se proceder à renovação das linhas, de Lisboa a Sintra e ao Carregado – as duas primeiras a inaugurar – e, a seguir, até
ao Entroncamento.
Numa aplicação deste novo
processo de assentamento, feita a descoberto, num troço entre
Ovar e Aveiro, verificou-se que os
carris, soldados em grande extensão, não cederam à dilatação
receada, graças à utilização das
sapatas de borracha.
Os trabalhos do túnel do Rossio deverão, portanto, ficar prontos na data prevista, isto é, a 23
de Maio e, para tanto, a Comissão de Electrificação dos Caminhos de Ferro, presidida pelo Sr.
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eng. Espregueira Mendes, director-geral da C.P. e
constituída pelos Srs. engs. Pedro de Brion subdirector; Pinto Monteiro e José Valério Vicente Junior,
funcionários superiores, acompanha de perto o desenvolvimento dos trabalhos, promovendo todas as
diligências para que tudo decorra conforme foi delineado.
À medida que as presentes obras do túnel forem
tomando forma, o agrupamento empreiteiro vencedor do ultimo concurso adjudicado e já contratado
para o efeito, procederá à montagem do equipamento aéreo e, quase ao mesmo tempo, ao equipamento
das subestações dos primeiros percursos e respectivas sinalizações. Ao mesmo agrupamento, que é
constituido por 14 firmas francesas, suiças, alemãs e
portuguesas, estas ultimas encarregadas das carroçarias e vária aparelhagem miúda, incumbe também,
a construção de locomotivas e automotoras. No seu
conjunto, a electrificação das nossas linhas ferroviárias será a mais moderna do mundo, no que respeita
à técnica e aperfeiçoamento mais recentes.
Não se prevê, porque ainda é muito cedo para
isso, a data em que os comboios eléctricos entram
em serviço efectivo, mas é intenção da Comissão da
Electrificação solenizar a data do centenário do primeiro comboio português – o que em 28 de Outubro
de 1855, o rei D.Luis inaugurou, de Santa Apolónia
ao Carregado – com a partida do nosso primeiro comboio eléctrico, da estação do Rossio, também para o
Carregado. Para comemorar a data e à semelhança
do que mandou fazer aquele soberano, será cunhada uma medalha comemorativa do acontecimento.”
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/DiarioPopular/DP_Abr1955.htm
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“CP Carga: Gestão Pública
vs. Gestão Privada”
No passado dia 6 de Março foi apresentado na Sala Transtejo (Gare fluvial
do Cais do Sodré) o livro “CP Carga :
Gestão Pública vs. Gestão Privada” .
Este livro é da autoria de António Nabo
Martins e foi publicado pela editora
Riscos.
Esta obra apresenta a opinião do autor sobre a CP Carga, da qual é simultaneamente funcionário, que considera
ter um futuro sustentável assim haja
capacidade de apostar na empresa.
Na apresentação do livro foi possível
encontrar os presidentes dos portos
de Setúbal e Sines, o director da CP
Carga, administradores da Takargo e
da MSC Portugal entre outros que marcaram presença.
A publicação da editora Riscos tem
o apoio da APDL, APS, ALB, Alcont,
Contibérica, ICC, Jomatir, Madeca,
SPC, TMIP, Transcereales, Transitex e
TVT.
www.transportesenegocios.pt/?p=13413
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Museu Asturiano inaugura comboio a vapor

Circulação no dia 8 de Março no Ecomuseo de Samuño.
Foto de José Luis Fernández

O

museu dos caminhos-de-ferro das As-

as 18h30 dos dias úteis, e ainda entre as 10h00

túrias, sediado em Gijón, Espanha, ini-

e as 18h30 de fins de semana e feriados, entre

ciou no dia 21 de Março a operação de

Outubro e Março. No resto do ano, o horário de

um comboio a vapor, no Ecomuseu de Samuño,

abertura nos dias úteis é entre as 10h00 e as

numa antiga linha mineira.

19h00, sendo aos feriados e fins-de-semana entre

O museu anunciou também as datas e horários
do comboio a vapor até ao final de Junho, circula-

as 10h30 e as 19h00.
Formando parte da rede municipal de museus, o

ções em que serão admitidos passageiros:

museu organiza regularmente jornadas de portas

•

21 e 28 de Março;

abertas, onde material a vapor e diesel é colocado

•

15 e 25 de Abril;

em funcionamento no recinto do museu.

•

9 e 23 de Maio;

•

6, 20 e 27 de Junho.

Com várias bitolas – existiram oito diferentes na
região – e herdando muita da imensa história ferroviária ligada à exploração mineira desta região

Nestes dias, circulará um comboio por hora entre

de Espanha, o museu é de visita obrigatória para

às 10h30 e às 13h30, e ainda de tarde às 17h00,

todos quantos visitem esta cidade à beira-mar.

18h00 e 19h00.
O museu dos caminhos-de-ferro das Astúrias
encontra-se localizado junto à estação ferroviária
de Gijón, e encontra-se aberto entre as 09h30 e
58

Mais informação em: https://museos.gijon.es/
page/5284-museo-del-ferrocarril-de-asturias
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Estação El Cadaviu com a locomotiva SHE-D Maffei nº 3946 de 1920 e a locomotiva Ferrit nº
DLP211003 de 2011 do Ecomuseo de Samuño. Foto de José Luis Fernández

INTRA_RAIL XCape e XPlore
O INTRA_RAIL é um título individual, pessoal e intransmissível, que oferece total flexibilidade na utilização da nossa rede e que associa viagens ilimitadas em dias consecutivos
nos comboios Intercidades (2ª classe), Regionais, InterRegionais e urbanos e alojamento
nas Pousadas de Juventude, com pequeno-almoço incluído.
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José Sousa

T

rain Crisis é um jogo produzido pela U-Play online,
onde o jogador desempenha o papel de um controlador de
tráfego.
O objectivo do jogo é fazer com
que um comboio de uma determinada cor chegue à estação com a
mesma cor. Para isso o jogador
controla as agulhas e os sinais. No
entanto há que ter em conta que,
assim que o comboio parte, ele só
pára num sinal vermelho (por poucos segundos) ou na estação.
Neste jogo a agilidade e os reflexos são postos à
prova. Se os primeiros niveis são bastante fáceis, conforme se vai avançado a dificuldade vai aumentando,
com a introdução de mais comboios, túneis, obstáculos na linha, paragens e comboios fantasmas para
atrapalhar.
Tal como o Angry Birds, neste jogo, para desbloquear certos nives, tem de se acumular estrelas. Para
isso, quanto menos se utilizar as agulhas, mais pontos
acumula.
Estão disponiveis várias versões, sendo que a
diferença entre o Train Crisis HD e o Plus, é que
este ultimo é livre de publicidade e sem limite de
tentativas em cada nivel.
http://traincrisis.uplayonline.com/v2/
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N

o próximo dia 18 de Abril irá decorrer
na sede da APAC a próxima sessão
inserida no 1º Ciclo de Conversas
e Exibições  dedicada a “Recordações da
via estreita do Norte de Portugal nos anos
80 do século passado” com a participação
de José Martins Carvalho.
“No final dos anos 80 do século passado
as linhas de via estreita do Norte de
Portugal estavam, ainda, em plena
actividade. Cidades como Chaves, Vila
Real, Mirandela e Bragança viam passar
as Mallet’s e escutavam os seus silvos
estridentes.
Havia ainda procura de passageiros e
mercadorias, embora em perda clara.
Sentia-se que o fim estava próximo, mas
a manutenção das linhas e do material
continuava a ser feita com empenho.
O conforto era espartano para os
passageiros… mas era um encanto viajar
naquelas condições“.
www.facebook.com/apac.oficial
apac@net.sapo.pt
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Rota das Cerejeiras em Flor
Um

Serra da Gardunha, no Fundão,
encontro da primavera. Dias 4 e 11 de abril
passeio pela

U

ma viagem magnífica, que pretende aliar o prazer de viajar de comboio à travessia de uma deslumbrante paisagem na região da Beira Baixa,
onde o cenário é pontuado pelo colorido das cerejeiras.

Programa:
08h16 - Embarque em Lisboa no Intercidades nº 541;
11h41 - Chegada ao Fundão;
11h45 - Visita ao Centro Histórico da Cidade do Fundão
(entrada no Museu Arqueológico José Alves Monteiro),
conhecendo uma das ruas mais emblemáticas da cidade, a Rua da Cale, local onde judeus se refugiaram e
desenvolveram o comércio tradicional que ainda hoje se
mantém. Destacam-se ainda, do seu património histórico, a Igreja Matriz e várias capelas quinhentistas.
13h00 - Almoço Livre;
15h00 - Visita à aldeia de Alcongosta onde poderá conhecer a arte da cestaria através do testemunho do artesão. Prova de doces e licores à base da cereja que são
confeccionados de forma tradicional;
16h15 - Passeio de autocarro por estrada panorâmica
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ao

para apreciação das cerejeiras em flor entre o Fundão
e Alpedrinha;
16h45 - Passeio a pé pela Vila de Alpedrinha com visita
ao Palácio do Picadeiro;
18h15 - Saída de autocarro em direção ao Fundão;
18h50 - Embarque para Lisboa no Intercidades nº 544.
Sábados, dias 4 e 11 de abril de 2015.
Viagem em comboio Intercidades:
Ida: Lisboa Santa Apolónia 08h16 > Fundão 11h41
Volta: Fundão 18h50 > Lisboa Santa Apolónia 22h19
Possibilidade de embarque nas estações de Vila Franca
de Xira, Santarém, Entroncamento e Abrantes.
A marcação das viagens para clientes individuais e grupos é efectuada através dos seguintes contactos:
Telefone: 249 132 752
Telemóvel: 919 988 775
Email: gruposLC-RG@cp.pt
www.cp.pt/passageiros/pt/
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RAILCOLOR.NET

F

undado por Simon Wijnakker, o
Railcolor.net é uma referência incontornável de há mais de uma década
a esta parte no que toca ao acompanhamento das tendências industriais em
matéria de desenvolvimento de locomotivas.
Contando com elevada reputação junto dos próprios fabricantes, o site oferece não só novidades, como também
listagens de fabrico das locomotivas
europeias, dados técnicos e decorações
aplicadas, além de uma galeria fotográfica que ajuda a identificar cada locomotiva produzida.
Com algumas colaborações com o
Portugal Ferroviário, o RailColor.net
é um ponto de visita obrigatório para
quem quer estar bem informado neste
particular!

Antes & Depois
Na década de 80 do Século Passado a
estação de Montemor-O-Novo vivia os
últimos tempos com algum Movimento
Ferroviário. Em 2009 já com a Ecopista
a zona da Estação estava completamente
Degradada.

Década de 80 © João Marques

Montemor-o-Novo
Abril de 2009 © Pedro André
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No próximo mês vamos fazer uma
visita ferroviária à Tailândia

