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As novidades de Junho
1900 regressa ao porto de aveiro
Quase dois meses depois da última aparição por terras a norte, uma
1900 regressa novamente aos especiais de mercadorias do porto de
Aveiro, tarefa normalmente dedicada a uma 1400.
Ficou dedicada desde a semana de 17 a 21 de Maio aos habituais especiais entre a Pampilhosa e o Porto de Aveiro (e volta), encarregando-se dos tráfegos de cimento e aglomerados.

comboio histórico volta ao douro
Foi no passado dia 13 de Maio que a 0186, juntamente com a habitual
composição histórica do Douro, foi deslocada a reboque da 1413 de
Guifões para a Régua, a fim da realização dos habituais especiais
históricos de verão na região transmontana.
Está prevista a realização destes especiais durante todos os sábados
entre os dias 5 de Junho e 9 de Outubro, entre a Régua e o Tua.

CP carga reforça parcerias
A CP Carga continua a apostar no seu crescimento sustentado, e assinou recentemente um contrato com a Cimpor, com a duração de três
anos, para o transporte de cimento e petcoke na rede nacional.
A CP Carga ganhou também um concurso da Petrogal para o transporte de Biodiesel entre Alhandra e a refinaria de Sines, e ainda para
o transporte de Jet-Fuel entre Sines e Loulé. Na prática, a renovação
de serviços que já vinham sendo operados, tanto num caso como no
outro.

AV poceirão - caia concessionada
O estado português concessionou no passado dia 8 de Maio a linha de
Alta Velocidade Poceirão - Caia, o primeiro troço português para ligações ferroviárias a mais de 300 km/h.
A concessão foi ganha pela sociedade ELOS, que terá a responsabilidade de construir, manter e disponibilizar a via. O contrato tem um
valor global de 1.359 milhões de Euros, e a manutenção anual custará
12,2 milhões de Euros a preços de 2008.
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Ramal madibéria volta a
expedir comboios
Foi uma longuíssima ausência, mas
finalmente o ramal Madibéria, situado
nas instalações da LusoFinsa em Nelas,
voltou a expedir comboios.
Após anos de interregno, a CP Carga
iniciou um serviço de transporte aglomerados entre a fábrica da LusoFinsa e
o porto de Aveiro. Os vagões utilizados
neste tráfego pertencem à Transfesa
e são também utilizados num tráfego
similar operado entre a SIAF e Aveiro.
O reinício da actividade deste ramal vinha sendo um projecto adiado,
visto que já há dois anos tinha havido
a intenção de iniciar um serviço de
transporte de madeira entre a Marinha
Grande e este ramal, tráfego que acabou por não se concretizar.
O serviço no ramal é assegurado pelos
comboios de distribuição de Mangualde,
um pouco à semelhança do que é feito
no serviço ao ramal da SIAF, em Mangualde.
Para o Porto de Aveiro seguem depois
em comboios dedicados.
Foto: José Sousa

refer ajuda os entusiastas...
... e os passageiros, com uma nova aplicação web no seu site oficial.
O novo site da Refer destaca-se, entre outras coisas, pela maior
limpeza visual que exibe a quem o visita. Mas tem muito mais
novidades além da mera estética da página. No menu “Passageiros” por exemplo, é possível ter acesso, em tempo real, às
chegadas e partidas das estações, com menção a todos os comboios que nelas fazem paragem comercial (incluindo comboios
de serviço e de mercadorias), e ao atraso com que circulam.

http://www.refer.pt/

www.portugalferroviario.net

Na pesquisa de horários, é possível aceder-se a todos os comboios com passagem prevista no dia, hora e estação escolhidas.
Comboios de passageiros, mercadorias, de serviço, regulares,
marchas especiais. Uma grande ajuda para os entusiastas, e
também claro para os passageiros!
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Um TECO no Alentejo
por Tiago Ferreira

Foto: Tiago Ferreira

Domingo é um dia em que habitualmente não saio. Só com
uma desculpa muito grande.
A realização de 2 comboios de
contentores para o Terminal XXI
via Beja é um motivo demasiado
forte para ficar em casa.
São 9:00 e saio de casa com
destino ao Poceirão, ponto de
encontro para começar a jornada
e para se começarem a afinar as
máquinas fotográficas com outros
alvos de interesse antes de ser
servido o prato principal.
Depois do almoço, onde foram
servidas umas belas bifanas em
Vendas Novas, segue-se o prato
forte do dia, que é o especial de
contentores para Sines. Por volta
das 14.00 seguimos para a passagem superior das Piçarras. Antes do especial vindo do Entroncamento, temos o IC proveniente

de Évora para Lisboa às 14.25,
que foi tracionado pela 1944.
Passados 20 minutos da passagem do IC vem então o tão esperado comboio de contentores,
neste caso com uma unidade
múltipla encabeçada pela 4718.
No Poceirão irá ser mudada a
tracção para um unidade múltipla
de 1550 até ao destino final.
Seguimos então para o interior
do Alentejo, neste caso para a
passagem superior da estação de
Viana do Alentejo. Estava previsto fotografarmos aqui, em Cuba e
à entrada de Penego Gordo, onde
terminaríamos o dia. Este plano
era possível dada a folga e os
cruzamentos desta marcha. Mas
como é habitual nestes casos,
pode sempre haver um atraso
que altere um programa inteiro.
E foi o que aconteceu.

Contactando o Chefe de Estação
de Casa Branca pouco tempo depois da chegada a Viana tínhamos a informação de que circulava
com cerca de trinta minutos de
atraso. Isso iria acabar com as
folgas à passagem pela Baronia e
Cuba, evitando assim pelo menos
a fotografia do comboio em Cuba.
Passados cerca de trinta minutos, às 17.10, temo-lo a passar
em Viana tracionado pela 1566 e
1568, quando já se pensava que
possivelmente teria que ser feito
o cruzamento em Casa Branca.
Com isto, após a passagem por
Cuba, o contentores seguiria o
horário pré-estabelecido, recuperando algum atraso e impossibilitando assim fotografá-lo em
Cuba.
Seguimos logo para a entrada de
Penedo Gordo para o último “tiro”
previsto, e passados apenas
cinco minutos da nossa chegada
temos a desfilar diante de nós a
composição, na quase totalidade
constituída por contentores das
MSC com destino ao Terminal XXI
de Sines.
No regresso a casa, passagem
pela estação de Alcácer, convertida em terminal da Linha do
Sul devido à interdição no Pinheiro, e oportunidade para ver
no Poceirão a 2ª composição
para Sines com as 1563 e 1564 à
cabeça.
Queria agradecer ao Marco Vicente, ao José Sousa e António
Pombo, pelo óptimo convívio e
organização desta jornada que
permitiu, finalmente, fotografar
um comboio de mercadorias ente
Beja e o Carregueiro.

Outras atracções do dia
Além da perseguição ao comboio de contentores da tarde,
foi efectuado um especial Poceirão - Monte das Flores para
ir buscar um vagão balastreiro
avariado, com 1550, e um especial de Poceirão para Monte
Abrão com material de empreiteiros efectuado por uma
www.portugalferroviario.net

4700.
Na ementa havia também
espaço para Intercidades do
Alentejo, que com o fim que
se anunciava ganhavam uma
grande importância.

Foto: Tiago Ferreira
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Takargo aumenta frequência para
Barcelona
A Takargo tem contraído um pouco a sua actividade
nos últimos meses, fruto do fim do tráfego de
contentores entre Lisboa e o terminal madrileno de
Abroñigal (o mesmo em que a CP Carga e Renfe
operam), e do fim quase total do tráfego de Petcoke e
Clinquer entre Praias Sado e a Martingança.
No entanto, a empresa iniciou recentemente um
serviço de transporte de madeira proveniente da
Foto: João Cunha

Galiza, carregada em Lugo, e com destino à fábrica da
Celbi, no Louriçal.
Ao mesmo tempo, a Takargo anunciou o aumento
das frequências para Barcelona, passando a ser cinco
as composições dedicadas a este tráfego. A nova
frequência é motivada pelo transporte de 20 caixas
móveis da fábrica catalã do IKEA.
Passam a ser assim diários os comboios entre o
Entroncamento e Barcelona, de 2ª a 6ª feira. Pires da
Fonseca revelou que a taxa de ocupação anda à volta
de 2/3 de Espanha para Portugal, e acima dos 90% no
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sentido oposto.

Contribuições para:
pfadmin@portugalferroviario.net

Boas notícias para o primeiro operador privado de

Endereço:
http://www.portugalferroviario.net

mercadorias a operar em Portugal.

No próximo mês, teremos um breve resumo do tráfego Iberian Link Espanha - Portugal!
© Diogo Lopes
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