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TRAINSPOTTER XI, Setembro de 2019

A Linha do Douro – Volume 3

A

Trainspotter XI é a terceira e última parte sobre a colecção de revistas dedicada à Linha do Douro!

Contamos com a colaboração de vários autores que emprestam a esta edição muito especial com cerca
de 100 páginas os seus melhores textos e fotografias sobre o magnífico itinerário entre Ermesinde e Barca
d’Alva. É o fecho do ciclo de edições consagradas à Linha do Douro, com o mais especial de todos os números a
completar a série.
Adicionalmente, abrimos também um período de manifestação de interesse para a possível reedição dos primeiros dois volumes, já esgotados, tendo em conta o interesse gerado e a possibilitação de completar a colecção. Se
está interessado na aquisição dos dois primeiros números, envie email para trainspotter @ portugalferroviario.net
(sem os espaços) para poder ser informado sobre esta nova oportunidade.
Esta edição detalha com grande pormenor os seguintes temas:
b O material circulante da Linha do Douro;
b As carruagens Schindler;
b Variante de Los Celamines;
b Cais e Ramais Particulares;
b Aspectos singulares da sinalização
do Douro;
b Modernização urbana da linha;
b Electrificação Caíde – Marco de
Canaveses;
b Aspectos azulejares decorrentes
da modernização;
b Pocinho – Barca d’Alva – que futuro.
Revista 100% a cores e com papel de
muito boa qualidade. Cerca de 100 páginas, encadernação com capa fresada
e colada e lombada identificadora.
Ver em informação adicional detalhes
sobre as possibilidades de entrega e
prazos previstos.
A revista Trainspotter é editada pelo
portal Portugal Ferroviário e a sua edição impressa é cedida gratuitamente
à APAC, que a imprime e distribui. As
verbas reunidas permitirão investir em
projetos de preservação ferroviária.
Comprar a Trainspotter é colaborar com
a preservação da memória coletiva!
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
produto/trainspotter-xi-a-linha-do-douro-volume-3/
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Editorial
Ricardo Quinas

T

empo de campanha eleitoral significa tempo
das forças políticas entrarem pelos comboios
dentro recheados da velha e desgastada
propaganda eleitoral sobre o transporte ferroviário. Se
esse hábito já é velho quanto baste e com resultados
duvidosos, em 2019 entraram também as bandeiras
eleitorais das metas ambientais como argumento para
justificar a importância deste meio de transporte na
redução de emissões de carbono.
A importância que é colocada na propaganda
contrasta preto no branco com a (ir)relevância (ou
mesmo existência) das propostas que os respectivos
intervenientes têm para contribuir para o desenvolvimento
do transporte ferroviário enquanto meio indispensável
para a mobilidade, para a coesão territorial e para a
preservação do ambiente, a par de outros objectivos
tão nobres como o aumento da qualidade da vida e a
redução da sinistralidade rodoviária.
Debaixo da célebre bandeira de elaborar um plano
ferroviário nacional apenas se encontra nos principais
partidos políticos um plano elaborado pelo BE com
algumas propostas quase cómicas cujo objectivo único
é o da mera existência física dos carris dispersos
pelo território, em alguns casos de linhas actualmente
defuntas cuja viabilidade já era duvidosa largas décadas
antes da democratização do transporte individual. Nos
restantes casos encontramos escassas propostas
soltas e desprovidas de objectivos práticos concretos (a
primeira premissa de
qualquer plano).
Debaixo da pujança
eleitoral a realidade
mostra a resignação
a um pobre Ferrovia
2020 onde só agora
vai arrancar a obra
mais emblemática e
onde se tentam agora,
por força da mudança
de tutela no Ministério
das
Infraestruturas,
extrair maior proveito
prático em detrimento
de propaganda ao
relançar algumas das
intervenções que face
à sua importância e ao
volume de investimento

Valério Santos

relativamente contido que representam, poderão avançar
já para colmatar constrangimentos significativos que
acontecem na rede ferroviária nacional. São os casos
da quadruplicação da Linha do Minho entre Contumil
e Ermesinde, da duplicação da Linha do Alentejo entre
Poceirão e Bombel e da renovação da Linha de Vendas
Novas.
Mas se o investimento em infraestruturas está
alavancado por fundos europeus, no lado do material
circulante existe apenas uma resignação à miséria
quando se nota a total ausência de ideias para a
renovação de um parque de material circulante cada
vez mais obsoleto e quando a aposta para o futuro da
CP reside na aquisição (sofrida) de 22 novas unidades
e na recuperação de material velho e perfeitamente
desactualizado para passageiros e tripulantes.
Não está em questão se é preferível ter comboios
suprimidos ou ter material velho a andar – ter essa
discussão num período de crescimento económico do
país apenas atesta que de facto estamos resignados
à miséria – mas está em questão que a reactivação
de material velho apenas vai adiar a resolução de um
problema cujo fardo financeiro já é elevadíssimo e que
continuará a agravar-se nos próximos anos. A menos,
claro está, que a opção económica da esquerda que
governa e que domina e provavelmente continuará a
dominar o parlamento seja aguardar a chegada dos
operadores privados...

Apesar das inúmeras deficiências mais ou menos evidentes na rede ferroviária nacional,
as soluções apresentadas continuam a ser escassas. Inundações da Linha do Norte em
Alfarelos em Fevereiro de 2016.

5

Comboio Correio

Carruagens Schindler encostadas em Contumil, 2006 © João Cunha

CP prepara-se para
valorizar prata da casa

O

programa de recuperação de material circulante da CP, anunciado no início de Julho, vai mesmo materializar-se. A prioridade da companhia é a recuperação da fiabilidade da
sua oferta, degradada nos últimos anos por constantes limitações orçamentais, mesmo que tal seja
feito com recurso a comboios já obsoletos e sem os
patamares de conforto a que deveríamos estar habituados em 2019. A lógica parece ser simples: mais
vale passar um comboio velho do que não passar
comboio nenhum.

A empresa já tem em andamento a recuperação das
UQE 2400 dos suburbanos de Lisboa, que estiveram
anos paradas em Campolide e Algueirão, e avançará a
breve trecho para a recuperação das duas UQE 3500 há
muito estacionadas em Campolide, e que nunca chegaram a conhecer a revisão de meio de vida das restantes
dez unidades da empresa. Estas unidades irão necessitar de uma intervenção de grande calibre, uma vez que
foram ao longo destes anos esvaziadas de muitos dos
seus componentes. Como referência, a revisão de meio
de vida das suas irmãs custou cerca de 1 milhão de eu6

ros por unidade, valor que deverá ser claramente excedido para as duas unidades em falta.
O maior desafio da empresa para os próximos tempos
será a expansão das catenárias na Linha do Minho, o
que obrigará a mobilizar um parque eléctrico substancialmente mais importante do que o actualmente ao serviço entre Nine e Viana do Castelo, o que é uma dificuldade crítica nesta altura. Sem mais automotoras para
repor ao serviço (as UTE 2000 destinadas à Argentina,
limitadas a 90 km/h e utilizando uma tecnologia singular, não são opção), a CP procurará alargar o parque de
carruagens ao serviço para, com ajuda de locomotivas
eléctricas, poder oferecer serviços mais fiáveis e mais
rápidos na Linha do Minho.
Entre as várias opções em cima da mesa e cuja definição está em curso encontra-se o resgate de locomotivas
5600 actualmente cedidas à Medway e a recuperação
de algumas locomotivas 2600, encostadas sem serviço
desde 2011.
Para o parque de carruagens, a ideia tornada pública
de recuperar mais algumas carruagens Schindler aban-

Comboio Correio
donadas há cerca de 15 anos no Entroncamento parece
ter rodados para andar, para reforçar o parque de Contumil e permitir à CP ajustar a sua oferta na cénica Linha do Douro. Actuando sobretudo na Linha do Douro, o
parque total que excederá as dez unidades será reposto
em condições de funcionamento e deverá ser equipado com novos sistemas de aquecimento, assegurando
o seu conforto para o período invernal que se seguirá.

A recuperação de mais carruagens para o serviço
Regional no Norte do país deve ainda permitir absorver algumas das UTE 2240 libertadas da Linha do Sul
pela disponibilização das UQE 2400, para aumentar a
frota da CP Porto, que contraiu após a supressão dos
comboios Porto – Granja mas cuja pressão aumentou
sensivelmente com a expansão dos seus serviços até
ao Marco de Canaveses.

O que avançará também no imediato é a recuperação
de algumas carruagens Sorefame não renovadas do parque de Contumil, arredadas de serviço há mais de uma
década. Cerca de uma dezena deverão passar por uma
revisão simplificada e regressar ao activo na Linha do
Minho, a partir do 1º trimestre de 2020. Adicionalmente,
para uma trintena dessas carruagens vai iniciar-se uma
renovação profunda para conversão em carruagens do
parque Intercidades, aproveitando que ao mesmo tempo
se iniciará a revisão de meio de vida das carruagens
Sorefame modernizadas em 1993. Além das trinta carruagens, o novo presidente da CP confirmou em carta
aos funcionários da EMEF que a empresa está a tentar adquirir dez carruagens-piloto de tipo Corail à SNCF,
para o lançamento em Portugal da fórmula push-pull. No
evento destas carruagens não poderem ser adquiridas,
a empresa optará por instalar as cabines de condução
em dez das carruagens Sorefame. No fundo, prevê-se
um reforço de 30 a 40 carruagens do parque de Longo
Curso, actualmente cifrado em 102 veículos.

Entretanto, a revisão de locomotivas 1400 no Barreiro
prossegue, com duas locomotivas actualmente em intervenção e que deverão assim permitir reforçar o parque
de Contumil que, previsivelmente, continuará a crescer
em influência. Uma das locomotivas é a 1438, anteriormente dedicada à Argentina e que chegou a passar por
revisão geral com esse propósito, sem ter feito qualquer
quilómetro depois dessa intervenção, há mais de dez
anos.
O comportamento recente das séries 592 e 592.2, alugadas à Renfe, e a sua afectação crescente à linha do
Oeste, acabará por pressionar a CP a aumentar este
tipo de composições com 1400 nomeadamente na Linha
do Douro, eventualmente até permitindo a devolução à
Renfe de algumas das automotoras 592 em pior estado.
Na tracção diesel, foi ainda notícia a possível reactivação de algumas locomotivas 1200, encostadas no
Barreiro mas com revisão geral feita (destinavam-se à
Argentina), mas as dificuldades logísticas para a sua colocação em serviço 16 anos após terem sido retiradas

As locomotivas da série 2600 encostadas no Entroncamento podem voltar aos carris. 2006 © João Cunha
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O parque de carruagens poderá vir a ser ampliado com a recuperação de carruagens Sorefame não renovadas.
Entroncamento, 2012 © Valério Santos

podem ser decisivas para o abandono dessa ideia. No
entanto, realce-se que estas locomotivas sempre tiveram um comportamento e eficiência no serviço de manobras verdadeiramente excepcional, e que iria permitir
de imediato retirar as duas locomotivas 1400 de Lisboa
e alocá-las ao serviço de linha no grande Porto.
As automotoras diesel que sobreviverão, as
0450 e as 9630, devem
ainda ser objectivo de intervenções de modernização para poderem resistir
em serviço em condições
substancialmente melhores do que as da actualidade, uma realidade que
se pauta por taxas de imobilização e de avarias excessivamente elevadas.
Este importante conjunto de reactivações e renovações faz pressupor que
a substituição de material
circulante antigo por material novo deverá ficar, para
já, pelas vinte e duas automotoras eléctricas e híbridas actualmente a con8

curso. A CP encontra-se actualmente a analisar as três
propostas recebidas (CAF, Talgo e Stadler), de modo a
poder tomar uma decisão sobre a sua adjudicação.
2020 poderá assim ser um ano de novidades na nossa
rede. Novidades com caras familiares mas, ainda assim,
novidades.

Interiores originais das carruagens salão Sorefame de segunda classe, com os quais estas
unidades deverão voltar ao serviço numa primeira fase © Valério Santos
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Décadas depois... o pushpull chega a

O

push-pull vai finalmente chegar a Portugal,
assim anunciou o presidente do Conselho
de Administração da CP, Nuno Freitas, aos
funcionários da EMEF. Para trás ficam décadas de
dúvidas de um conceito antigo e muito presente na
operação ferroviária de muitos outros países.
Este tipo de operação ferroviária enquadra uma formação tradicional, composta por carruagens, na mesma
dimensão operacional das automotoras, assegurando a
reversibilidade do sentido de marcha sem necessidade
de manobras para recolocar ou colocar a locomotiva na
posição dianteira.
Com esta fórmula, a CP procurará ganhar eficiência
na operação dos seus comboios Intercidades. Deixará
de ser necessária a presença de manobradores, para a
necessária manobra de inversão da locomotiva, nas estações terminais dos serviços que forem equipados com
as dez carruagens piloto que a CP vai adquirir ou transformar. Quando circular à cauda, a locomotiva poderá
ser comandada a partir da cabine de condução instalada

Portugal

na carruagem piloto, na outra extremidade do comboio.
Habitualmente, a passagem dos controlos é feita ou
através de cabos específicos para o efeito, que nesse
caso devem equipar todas as carruagens intermédias,
ou através do cabo da interfonia de tipo UIC, utilizando
dois dos canais livres para fazer a passagem de informação ao longo da composição.
Entre as razões para a demora da implementação do
push-pull em Portugal não se encontra o desconhecimento da fórmula. De facto, ela foi analisada e reanalisada várias vezes ao longo das últimas décadas, mas a
crescente “automotorização” da operação ferroviária e
alguns temores quanto aos efeitos decorrentes da circulação de uma locomotiva à cauda em caso de acidente
(pela sua massa relativa bastante maior) foram sempre
adiando para as calendas a sua aplicação.
A grande vantagem deste conceito, para além de permitir um melhor aproveitamento de uma frota de carruagens que não é passível de ser substituída por automotoras no curto / médio prazo, é a de trazer para os

França: um exemplo da aplicação bem sucedida do conceito de push-pull há largos anos © Bruno Legouest
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comboios de locomotiva e carruagens a facilidade de
operação das automotoras, mas mantendo a que será,
porventura, a maior vantagem das composições tradicionais – a facilidade de ajustar a oferta de lugares à
procura. Tal é especialmente importante neste segmento de mercado em que se posicionam os Intercidades,
pois enfrentam uma procura muito variável ao longo da
semana e ao longo do ano.
A opção por automotoras neste segmento significaria
ou um sobredimensionamento que apenas se ajustaria
nos picos, ou um subdimensionamento que privaria a
companhia de receitas importantes em alturas de pico,
para além dos factores de acessibilidade e ambientais
de que resultariam externalidades importantes. Comparativamente, o custo de veículos ociosos não motores
(carruagens) é muito menor do que nas automotoras,
pelo que a utilização do parque de carruagens pode ser
eficiente mesmo estando dimensionado para situações
de pico.
Entre as duas opções comunicadas por Nuno Freitas
aos funcionários da EMEF há um mundo de diferenças
e de possibilidades. A preferência pela aquisição de dez
carruagens Corail piloto da SNCF é facilmente compreensível, pois são carruagens construídas de raíz para
esta função, o que significa que dispõem de:
•
Cabine de condução com todos os instrumentos
necessários;

•
Reforço estrutural para protecção do maquinista
em caso de colisão;
•
Espaço previsto para colocação de equipamento de segurança – como por exemplo o Convel.
Neste caso, a CP apenas terá de assegurar a adaptação da bitola das carruagens, processo previsivelmente
simples. O custo de aquisição de uma destas carruagens
pode ser bastante baixo, tendo em conta que a SNCF
encontra-se em plena fase de retirada de carruagens
Corail. Sem prejuízo, as carruagens piloto não estão ainda de saída, com excepção para algumas carruagens
mais antigas, com cerca de 40 anos. Apesar da idade,
trata-se de material Corail – a qualidade é inequívoca.
Neste universo, a CP tem ainda três tipos de carruagem disponíveis em França, dois dos quais previsivelmente indisponíveis actualmente. Dois tipos resultam
das carruagens originalmente construídas como carruagens piloto, apelidadas apropriadamente de “nez
de boeuf” (nariz de vaca), havendo além de diversas
configurações interiores uma diferença tecnológica fundamental – existem algumas aptas a controlo de locomotivas com tirístores/electrónica de potência (como as
5600) e outras, já disponíveis para venda, para controlo de locomotivas electromecânicas com comando por
pontos (como as 2600). Ambas estão disponíveis para
velocidades até 160 km/h, o que as retiraria fundamentalmente do eixo Porto – Lisboa – Faro, mas sendo por
outro lado perfeitamente ajustadas para percursos nas

Corail piloto para máquinas de tirístores e 200 km/h de velocidade máxima © João Cunha
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Corail piloto para máquinas por pontos e 160 km/h de velocidade máxima © João Cunha

linhas do Minho e Beiras.
O terceiro tipo é, para já, previsivelmente inacessível e
tratam-se de carruagens transformadas pela Alstom na
última década, com incorporação de uma nova cabine, e
aptas a circulação até 200 km/h. Podem apenas comandar locomotivas de tirístores, como as 5600.
A opção por renovar Sorefames para esta função, que
é mencionada como alternativa à compra de carruagens
francesas, terá a imensa desvantagem de necessitar de
uma completa reformulação estrutural, o que em carruagens construídas em aço inoxidável não é completamente líquido que se faça facilmente, especialmente
após o fecho da Sorefame, que detinha os equipamentos apropriados para a tarefa. Seria ainda necessário
montar de raiz todos os sistemas de controlo a embarcar. Previsivelmente, tal trabalho poderia exceder facilmente o custo de aquisição de carruagens retiradas de
serviço, em França.

algumas das próximas electrificações com outra confiança, uma vez que é nas composições convencionais que
estará grande parte da sua capacidade para substituir
o diesel actual por tracção eléctrica, e desta forma não
necessitaria de recuperar ou investir no sempre oneroso
serviço de manobras.
Previsivelmente, esta renovação deverá esperar pela
abertura das oficinas de Guifões, prevista para o início
de 2020, altura em que deverá ser mais perceptível qual
será exactamente a opção da empresa para implementar esta histórica decisão.

Pelas palavras do presidente da CP, a compra em
França teria ainda a vantagem de permitir aumentar o
parque do serviço Intercidades em 40 unidades, e não
apenas 30 – as 10 carruagens piloto Sorefame seriam
transformadas do lote de 30 carruagens que serão recuperadas e integradas no serviço Intercidades.
As dez composições reversíveis que a CP poderá formar serão sem dúvida um ganho de eficiência muito assinalável e que permitirão também à empresa enfrentar
11
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Metrobus Coimbra-B a Alto de

I

São João em consulta pública

niciou-se no dia 23 de Agosto a avaliação pública ao Relatório de Conformidade Ambiental do
Projecto de Execução (RECAPE) para o troço
urbano Coimbra-B – Alto de São João do Sistema
de Mobilidade do Mondego (SMM), contemplando
as alterações realizadas para a adaptação do antigo
projecto do metro ligeiro ao um sistema do tipo Bus
Rapid Transit (BRT) designado por metrobus.
Este é o segundo documento do género a chegar a
esta fase, depois de já ter sido avaliado e aprovado o
projecto para o troço suburbano de 31 km entre o Alto
de São João e a Lousã, que apresentámos na edição nº
101 de Janeiro de 2019.
A conclusão com sucesso desta segunda avaliação
permitirá avançar para os respectivos concursos públicos com vista à reposição do transporte ao longo do Ramal da Lousã na sua extensão desactivada da estação
de Coimbra em diante, bem como substituirá o transporte ferroviário actual entre as estações de Coimbra-B e
Coimbra.
Recorde-se que o concurso público para o troço suburbano entre o Alto de São João e Serpins no valor de

25 milhões de euros foi já lançado em Fevereiro deste
ano, desconhecendo-se ainda o resultado final da adjudicação.
Além destes dois procedimentos será ainda publicado
em breve um terceiro RECAPE referente à linha do Hospital, o novo ramal previsto no âmbito do SMM que parte
da Aeminium em direcção aos hospitais Universitários
de Coimbra.
Este projecto de adaptação ao sistema metrobus não
contempla alterações significativas às intervenções que
se encontravam previstas para a instalação do metro
ligeiro, sendo as mudanças mais substanciais a adaptação da plataforma às características dos futuros veículos, a criação de rotundas para inversão dos veículos e a
eliminação das infraestruturas fixas de tracção eléctrica.
O metrobus utilizará todo o canal do Ramal da Lousã,
com excepção de um troço com pouco mais de um quilómetro que se inicia no antigo apeadeiro de São José,
onde a linha inflectirá para norte na designada variante
de Solum, indo de encontro ao estádio Cidade de Coimbra e a uma zona com maior densidade populacional,
inflectindo depois novamente para sul de encontro ao

Uma UTE a realizar um comboio Urbano Coimbra - Figueira da Foz no trajecto do Ramal da Lousã ainda activo à beira
do rio Mondego, 15 de Agosto de 2016. Este troço entre Coimbra e Coimbra-B será desactivado em prol do projecto do
Sistema de Mobilidade do Mondego, agora no formato de metrobus © Tiago Duarte
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Traçado do troço Coimbra-B - Alto de São João. Adaptado de Sistema de Mobilidade do Mondego: Adaptação a uma solução BRT Metrobus Troço Coimbra-B - Alto de São João, Projecto de Execução - Relatório Base.

Traçado da variante de Solum. Adaptado de Sistema de Mobilidade do Mondego: Adaptação a uma solução BRT - Metrobus Troço
Coimbra-B - Alto de São João, Projecto de Execução - Relatório Base.
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Esquema geral das paragens da zona urbana. Adaptado de Sistema de Mobilidade do Mondego: Adaptação a uma solução BRT Metrobus Troço Coimbra-B - Alto de São João, Projecto de Execução - Relatório Base.

canal da antiga ferrovia na zona do Alto de São João,
tal como se encontrava previsto no projecto do metro
ligeiro.
Os cerca de seis quilómetros de ferrovia pesada desde Coimbra-B darão assim lugar a 7,1 km de canal em
via dupla com largura de sete metros reservado ao tráfego de autocarros com prioridade em todos os cruzamentos através de semáforos concebidos para fecharem
ao trânsito à aproximação dos autocarros. A velocidade
máxima de circulação no troço urbano será de 50 km/h.
No troço em análise serão introduzidas duas rotundas
de inversão de veículos – uma em Coimbra-B e outra no
final do troço urbano no Alto de São João. A primeira ficará situada em interface imediatamente ao lado da linha 8
da estação de Coimbra-B, construíndo-se um muro que
separará fisicamente a zona rodoviária da zona ferroviária por questões de segurança. A introdução da rotunda
implicará a migração da actual Rua Manuel de Almeida

e Sousa um pouco para este.
Por limitações de espaço e com vista a evitar afectações adicionais, a introdução da rotunda no Alto de São
João implicará por seu turno a eliminação dessa mesma
paragem que aí se encontrava prevista no final do troço
urbano. No entanto, a paragem de Vale das Flores ficará
situada a apenas 200 metros de distância. Existirão assim ao todo 14 paragens no troço urbano do metrobus
a que se somam, recorde-se, 17 paragens ao longo do
troço suburbano até Serpins.
Associado ao projecto do metrobus ficou também a
renovação da estação ferroviária de Coimbra-B. Praticamente não foram dados a conhecer quaisquer pormenores concretos da intervenção, sendo conhecida apenas
a intenção de modernizar e reabilitar o edifício de passageiros e as plataformas de passageiros e a alteração
do layout de vias com vista a capacitar a estação para
receber as famílias de comboios que actualmente se dirigem para Coimbra (procedentes
de Aveiro, Entroncamento e Figueira da Foz).
O metrobus prevê uma operação
diária entre as 5 e as 23 horas com
um fluxo máximo de passageiros
em hora de ponta de seis mil por
hora. O objectivo é atingir uma quota modal de 14% das viagens entre
os municípios que serão atravessados pela nova solução de transporte
que nascerá no canal do antigo Ramal da Lousã.

Inserção do metrobus no interface com a estação de Coimbra-B. Adaptado de Sistema de
Mobilidade do Mondego: Adaptação a uma solução BRT - Metrobus Troço Coimbra-B Alto de São João, Projecto de Execução - Relatório Base.
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As obras neste troço urbano serão
significativamente mais complexas
do que aquelas que se encontram
a concurso para o troço suburbano. Ao contrário deste último, onde
grande parte das intervenções ainda tendo em vista o metro já foram
realizadas em 2010 e 2011, no troço
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Futuro layout da estação de Coimbra-B. Adaptado de Sistema de Mobilidade do Mondego: Adaptação a uma solução BRT - Metrobus
Troço Coimbra-B - Alto de São João, Projecto de Execução - Relatório Base.

urbano tudo se encontra por fazer, desde logo o levantamento da antiga via férrea que ainda se encontra abandonada no seu canal, a que se soma ainda a natureza
urbana da zona.
Com o arranque das obras do troço suburbano previsto para o início de 2020 e a conclusão agendada para
o primeiro trimestre de 2021, esse troço terá ainda que
aguardar pelo menos um ano pela conclusão do troço
urbano, cujo arranque das obras só está previsto para o
segundo trimestre de 2021 e que previsivelmente durarão 18 meses. Assim, só no final de 2022 é que se prevê
a entrada em exploração do metrobus.
As obras do troço urbano serão realizadas em duas
empreitadas, uma para o troço Coimbra-B – Portagem e
uma segunda referente ao troço Portagem – Alto de São
João. A primeira dessas empreitadas contempla duas
fases. Na primeira fase, ainda antes da desactivação do
traçado ferroviário entre Coimbra-B e Coimbra, serão realizadas todas as intervenções na zona confluente com
a estação de Coimbra-B, incluindo a intervenção nessa estação que a dotará de condições para receber as
famílias de comboios que se dirigem actualmente para
Coimbra. Toda a zona nascente da estação, onde se incluem as linhas 7 e 8, será renovada com interdição total
da circulação nessas vias.

infraestruturas do metrobus de forma escalonada para
minimizar os impactes sobre a cidade.
Pouco consensual sobretudo entre os municípios mais
afastados da cidade de Coimbra, que terão tempos de
trajecto para Coimbra semelhantes aos que eram realizados com as antigas automotoras  0350 e 0450, o metrobus é agora apresentado como a solução inequívoca
para um erro cometido há quase uma década atrás que
deixou as populações entre Coimbra e Serpins sem o
meio de transporte que mesmo nessas condições transportava próximo de um milhão de passageiros por ano.
Excluída com justificações totalmente questionáveis,
a hipótese da reposição da ferrovia pesada foi afastada
logo à partida da nova solução de transporte em prol
de um novo sistema BRT que custará praticamente o
equivalente à reposição da ferrovia pesada mas com um
tempo de vida útil de investimento significativamente inferior, sem estudos de tráfego que sustentem a opção e
mesmo sem a quantificação do impacte que terá a perda das ligações ferroviárias directas para a estação de
Coimbra que é, fora das áreas metropolitanas de Lisboa
a Porto, a estação da rede ferroviária nacional que mais
passageiros movimenta.

A segunda fase só será iniciada após a conclusão da
anterior, pressupondo já a desactivação do traçado ferroviário até ao centro da cidade de Coimbra e a execução de todas as restantes obras de construção das
15
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Passageiros na CP

N

continuam a aumentar

o dia 27 de Agosto, a CP divulgou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM) o Relatório de Contas Intercalar
referente ao primeiro trimestre de 2019. Neste documento em formato mais curto que os relatórios anuais fica mais uma vez o registo do crescimento do
número de passageiros que se voltou a generalizar
a todas as unidades de negócio depois da quebra
que a CP Regional registou no segundo semestre de
2018 em virtude das inúmeras supressões que afectaram a regularidade dessa unidade de negócio.
No total foram transportados cerca de 66,4 milhões de
passageiros nos primeiros seis meses do ano, correspondentes a mais 4,4 milhões relativamente ao primeiro
semestre do ano anterior, o que corresponde a um aumento de 7,1%. Mesmo com um efeito ainda modesto
da entrada do programa de apoio à redução tarifária nos
transportes públicos (PART), que aconteceu apenas em
meados de Abril, os comboios urbanos de Lisboa mantém a trajectória de crescimento expressivo e continuam
a ser o motor do crescimento da CP com um aumento
de 8,4% do número de passageiros (mais 3,6 milhões)
para um total de 46,3 milhões de passageiros. Este número representa já praticamente 70% do número total
de passageiros que viajaram na CP nos primeiros seis
meses do ano.

Seguem-se os comboios urbanos do Porto com um
crescimento homólogo de 5,0% (mais 544 mil passageiros), os comboios de longo curso com um crescimento
de 3,2% (mais 99 mil passageiros) e os comboios regionais que voltam agora aos números positivos com um
acréscimo de 2,7% (mais 144 mil passageiros).
No entanto os comboios regionais ainda não inverteram a tendência de redução de receitas, com uma quebra de 1,1% em contraciclo com todas as restantes unidades funcionais que cresceram entre 4,2% no caso da
CP Porto e 5,9% no caso da CP Longo Curso. No global,
as receitas cresceram 4,4% correspondentes a 5,5 milhões de euros para o total de 130,2 milhões de euros,
alavancados neste caso em especial pela prestação dos
comboios de longo curso.
A nível financeiro, a empresa pública registou perdas
de cerca de 49 milhões de euros, uma melhoria de 11,3%
quando comparadas com as perdas superiores a 55 milhões de euros do período homólogo do ano anterior.
Apesar do crescimento mais expressivo dos proveitos,
os resultados operacionais registaram uma melhoria de
apenas 2% devido ao aumento de gastos relacionados
sobretudo com a conservação e reparação de material
circulante. A melhoria dos resultados aconteceu assim
essencialmente devido à redução da dívida da empresa.

Comboio Urbano Cais do Sodré - Cascais à passagem na zona de Cruz Quebrada,
15 de Maio de 2018. Os comboios urbanos da capital mantém o ritmo de
crescimento forte e continuado dos últimos anos © Valério Santos
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No final do primeiro semestre deste ano a CP contava com um total
de 2.615 trabalhadores, menos 72
do que no período homólogo de
2018 devido essencialmente à saída de trabalhadores para a reforma
e ao facto de não terem sido concretizados os planos de contratação
previstos.
Destaque ainda assim para a
EMEF que inverteu a trajectória de
redução do número de trabalhadores ao somar mais 13 trabalhadores
do que nos primeiros seis meses do
ano anterior para um total de 999.
Até 31 de Dezembro deste ano a
empresa deverá ser novamente
reintegrada na CP em cumprimento
da política delineada pelo Governo
para o sector.
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As obras em curso do Ferrovia 2020

O

principal destaque do Ferrovia 2020 do
mês de Agosto continua a ser o troço entre
a Covilhã e a Guarda da Linha da Beira Baixa, onde chegam a elevado ritmo os materiais que
serão utilizados na construção da superestrutura de
via, a par, contudo, das obras de grande envergadura que ainda decorrem nas pontes e em alguns
taludes. É até essa zona que viajamos nesta edição
com mais um conjunto de fotografias do António
Gonçalves.
De forma geral, a zona a partir da Guarda em direcção ao Sabugal começa a ficar pronta para receber
a via férrea, numa altura em que se junta na mesma
zona as obras de renovação da Linha da Beira Alta
entre a Guarda e Cerdeira, na qual se regista tam-

bém a chegada das novas travessas e carril.

À medida que continuam outras obras de menor
dimensão do programa, como por exemplo na Linha
do Minho, e se aguarda o arranque da nova linha
entre Évora e o Caia, refira-se o novo revés com o
falhanço do segundo concurso para a renovação da
Linha do Norte entre Espinho e Gaia.
No entanto, o Governo surgiu recentemente a
prometer a reinclusão de algumas intervenções que
estiveram previstas no âmbito do PETI3+ mas que
foram retiradas no Ferrovia 2020, como a quadruplicação de via entre Contumil e Ermesinde, a duplicação de via entre Poceirão e Bombel e a renovação da
Linha de Vendas Novas.

Linha da Beira Baixa
António Gonçalves

À saída da estação da Guarda a
plataforma de via já se encontra
preparada para receber a
via férrea, para a qual já se
encontram a ser distribuídas
as novas travessas monobloco
polivalentes.

Do lado da inserção da nova
Concordância das Beiras
o cenário é idêntico. Na
plataforma de via da surgem já
as travessas comuns e algumas
das travessas e carris especiais
para os AMV, depois de já terem
sido mudados os postes da
Linha da Beira Alta para o lado
oposto da via.
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Sinal principal instalado
na Linha da Beira Alta que
futuramente comandará a
circulação a montante da
inserção da concordância para o
lado de Vilar Formoso.

Aspecto geral da ponte do
rio Diz, na Concordância das
Beiras, com as obras gerais
de construção civil nos seus
últimos passos.

O tabuleiro da ponte do Diz
preparado para receber a via
férrea.

18

Comboio Correio

Na inserção da concordância
com a Linha da Beira Baixa
também já se encontram
concluídos os trabalhos na
plataforma de via e taludes e
vêem-se também os materiais de
via prontos a serem aplicados.

Aspecto do pontão da Corte
de Cavalos, localizado ainda
próximo da Guarda, reabilitado
e já com quase todas as novas
travessas especiais de madeira.

Por último, o aspecto geral das
obras no apeadeiro do Sabugal,
com o edifício de passageiros
em reabilitação e uma plataforma
generosamente melhorada.
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BREVES

Wifi chega aos urbanos de
Lisboa

A

CP está a instalar wifi nos
comboios urbanos de Lisboa dando
cumprimento às intenções delineadas
ainda na administração de Manuel Queiró
há cerca de três anos atrás.
A UQE 2339 é para já uma das raras
unidades que conta já com o sistema
instalado, sendo certo que o mesmo se
encontra também presente numa unidade
da Linha de Cascais.
O sistema será progressivamente alargado
à restante frota como à 2327 fotografada
pelo Valério Santos em Vila Franca de Xira
no dia 1 de Fevereiro de 2016 a realizar um
urbano entre Castanheira do Ribatejo e
Alcântara-Terra.

5602 publicita tarifas promocionais
S

ensivelmente desde o final do mês
de Junho que a locomotiva 5602
apresenta uma nova publicidade alusiva
às tarifas promocionais da CP.

“É o lugar para viajar mais e pagar menos”
é o slogan que viaja agora sobre carris
numa combinação de verde que constrasta
com os topos da locomotiva a vermelho.
O Ricardo Quinas mostra-nos esta
decoração
à
frente
do
comboio
Intercidades nº 722 procedente de Braga
no dia 29 de Agosto à passagem na zona
de Santa Iria.
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Schindler brilham para especial da VEFA
A

agência de viagens VEFA realizou um
comboio especial entre São Bento
e Régua no sábado dia 31 de Agosto,
com repetição prevista para o dia 7 de
Setembro.
Contudo, a viagem ferroviária foi apenas
de ida, pelo que o material – a 1415 e
quatro carruagens Schindler – regressou
ao Porto através dos comboios regulares,
onde a sua presença também tem sido
habitual.

O Ricardo Quinas mostra-nos esse
regresso a acontecer no Interregional
870 entre Régua e Porto Campanhã à
passagem à beira do Douro cerca do PK
76, entre Mosteirô e Aregos.

Carvão novamente suspenso
O

ano de fraca actividade da central
termoeléctrica do Pego ditou mais
uma suspensão ao tráfego de carvão da
Medway entre Sines e a referida central.

Desde meados de Agosto que estes
comboios – que só registavam uma
frequência a meio gás de duas idas e voltas
por dia – voltaram a parar totalmente.

Os comboios só deverão agora voltar a
visitar a central, onde o Ricardo Quinas
fotografou no dia 5 de Agosto este
comboio vazio a realizar os preparativos
para a viagem de regresso a Sines, no
mês de Outubro, altura em que chegará o
próximo barco com carvão a Sines.
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MSC ganha concessão do terminal sul da Bobadela

A

MSC foi a vencedora do concurso
público para concessão do terminal
sul da Bobadela por um período de cinco
anos e renovável de forma anual até mais
dois anos.

A SPC, ainda concessionária do espaço,
encontra-se assim a retirar todo o seu
equipamento do terminal que conta com
uma área de 7,5 hectares e duas vias
férreas com cerca de 380 metros.

A MSC passará desta forma a contar
em breve com este espaço logístico
fotografado pelo José Sousa em Outubro
de 2011, localizado estrategicamente às
portas de Lisboa.

Chegaram os primeiros porta-automóveis para o
tráfego da Autoeuropa
A

Takargo recebeu em Portugal no dia
14 de Agosto os primeiros vagões
para transporte de automóveis, conforme
vemos nesta fotografia do Valério Santos
dos mesmos à passagem na estação de
Riachos rumo a Setúbal-Mar.

Esta série de vagões Laaps de plataforma
dupla da Transfesa serão utilizados no
transporte de automóveis da Autoeuropa
rumo ao porto de Setúbal para exportação,
tendo chegado entretanto a Portugal mais
três unidades além deste lote principal e
devendo chegar no futuro mais algumas
dezenas.
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Comboio “Saica” encurtado a Alfarelos
O

comboio da Takargo conhecido pela
empresa de embalagens Saica troca
o carregamento no terminal do TVT do
Entroncamento pelo terminal da TMIP de
Alfarelos a partir de Setembro.

A evolução acontece em reacção à venda
do TVT ao grupo MSC, mesmo antes do
grupo que detém a Medway tomar posse
do terminal quando aguarda o aval da
autoridade da concorrência.
Destinado a Alverca na sua origem em
2009, este tráfego operava desde meados
de 2010 no TVT, exportando fardos de
papel para reciclagem para El Espartal
(Saragoça) e importando rolos de papel
novos para Portugal.
Deixa assim de ser possível repetir esta
fotografia do característico comboio
cinzento procedente de Espanha via
fronteira de Vilar Formoso que o Valério
Santos registou no dia 21 de Março deste
ano em Vila Nova de Anços.

Linha de Vendas Novas reentra no Ferrovia 2020
D

epois de ter sido excluída na passagem
do PETI3+ para o Ferrovia 2020, os 74
quilómetros da Linha de Vendas Novas
entre o Setil e Vendas Novas voltam agora
a constar nos planos de investimento do
Governo no actual ciclo de financiamento
comunitário, que tem previsto um
investimento global de 100 milhões de
euros.

Estando já concluídos os projectos de
execução e de avaliação ambiental, o
objectivo da Infraestruturas de Portugal
é lançar já este ano o primeiro concurso
público para a modernização deste eixo
fundamental para o tráfego de mercadorias
no sentido norte-sul, fotografado pelo
Ricardo Quinas em Abril de 2016 na zona
da Quinta Grande.
Os objectivos deste investimento integrado
no corredor internacional sul são pouco
conhecidos mas deverão contemplar a
renovação integral de via com aplicação de
travessas polivalentes, o prolongamento
de várias estações para possibilitarem
cruzamentos de comboios até 750 metros,
e a instalação de sinalização ETCS nível 2
e de comunicações GSM-R.
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Renovação de via Espinho - Gaia paralisada
O
concurso público lançado em Março
deste ano para a renovação integral
de via da Linha do Norte entre Espinho
e Gaia terminou sem qualquer proposta
considerada válida pela Infraestruturas de
Portugal após sucessivas prorrogações de
prazo.

As cinco empresas que apresentaram
propostas consideraram que o preço
base era demasiado baixo para as obras
que estão projectadas, estando agora a
Infraestruturas de Portugal a agendar um
novo procedimento junto do Governo.

Este foi já o segundo procedimento do
género para esta intervenção em 17
quilómetros de via a terminar sem sucesso
após um primeiro concurso público com o
mesmo valor, 49 milhões de euros, lançado
em Junho de 2018, ter sido igualmente
infrutífero.

Com mais este revés, o prazo de dois anos
para esta intervenção do Ferrovia 2020
até 2023 neste troço aqui representado
por esta fotografia do Pedro André do
apeadeiro de Miramar em Setembro de
2014, fica comprometido.

GPIAAF abre investigação a colhida de
trabalhador na Linha de Cascais
O

GPIAAF comunicou a abertura da
investigação à colhida mortal de um
trabalhador pelo comboio 19204 às 7h47
do dia 16 de Julho de 2019.

O acidente aconteceu ao PK 11,763, na
zona da estação de Caxias, onde o Valério
Santos fotografou este urbano Cascais
– Cais do Sodré a passar no dia 25 de
Outubro de 2016.
O gabinete de investigação irá agora
aputar as causas por detrás da colhida
deste trabalhador que pertencia a uma
empresa contratada para realizar trabalhos
de desmatação.
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Guarda troca locomotiva 1505 pela 1453

A

câmara municipal da Guarda anunciou
em Agosto que rescindiu o contrato
que pretendia colocar a locomotiva 1505
em exposição no pedestal construído na
rotunda da Avenida da Estação.

Na sequência da decisão está o facto
da 1505 se encontrar em processo de
classificação associado ao Barreiro, pelo
que a intenção é agora a de contratualizar
a cedência da locomotiva 1453.

Além da locomotiva inglesa decorada nas
cores originais, a câmara pretende adquirir
uma carruagem Schindler para expor na
estrutura aqui fotografada no último mês
de Abril pelo António Gonçalves.

Metro do Porto receberá material chinês
S

egundo o Jornal de Notícias, a empresa
chinesa CRRC deverá ser a vencedora
do concurso público para fornecimento
das 18 novas unidades para o Metro do
Porto e respectiva manutenção por um
período de cinco anos.

Com esta aquisição avaliada em cerca
de 50 milhões de euros e que marcará a
estreia do material chinês em Portugal, o
Metro do Porto aumentará a sua frota para
um total de 120 unidades aptas a operar
em toda a sua rede.

As novas unidades serão preponderantes
sobretudo para a expansão da rede do
metro a realizar nos próximos anos na nova
linha rosa e na linha amarela, linha onde o
Tiago Duarte registou esta fotografia no
dia 29 de Julho de 2017 na zona de Gaia.
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Optimização no transporte
de mercadorias
Texto: João Cunha

O

potencial adicional da tracção eléctrica
no transporte de mercadorias

Espanha concluiu nos últimos meses
o que pode ser vista como uma daquelas reformas
económicas e ambientais de iniciativa de mercado por
oposição a iniciativa política e centralizada
A operadora pública Renfe, a braços com a sua
colossal ineficiência no serviço de mercadorias e com
uma frota de locomotivas amplamente excedentária,
colocou no mercado algumas das suas locomotivas
mais velhas – as 269 de várias subséries – a preço
de saldos. A ideia era bastante simples: ganhar mais
dinheiro do que numa venda para sucata – onde o
potencial de ganhos é baixo – basta ver a curva de

preços da sucata ferrosa e todos os procedimentos
de limpeza e tratamento de resíduos a que os abates
estão obrigados e cujos custos abatem no proveito
potencial de quem está a vender.
Tendo Espanha algumas operadoras muito
dependentes da tracção diesel, inclusivamente
para longuíssimos trajectos electrificados, esperava
a Renfe alcançar um negócio melhor enquanto
contribuía para melhorar substancialmente o
mercado do transporte de mercadorias, quer nos seus
indicadores económicos como nos ambientais.
A resposta ao leilão de locomotivas foi esclarecedora
– as empresas privadas, muito centradas na eficiência
e na competição num mercado feroz (não tanto entre

Uma 269 ao serviço da Comsa, aguardando serviço na estação de Venta de Baños © João Cunha
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Uma japonesa da Renfe, alugada à Comsa, realizando um serviço Valladolid - Santander, em 2019 © João Cunha

elas, mas sobretudo versus operadores rodoviários),
encheram-se de locomotivas com mais de 35 e
40 anos. O que estamos habituados a olhar como
material obsoleto e sem interesse para operações
eficientes e modernas.

inferior e tecnologia similar às espanholas 269, uma
abordagem similar ao mercado poderia significar
ganhos equivalentes ao observados em Espanha,
quer para antigos como para novos proprietários
destas unidades de tracção.

Na maioria dos casos, os operadores estavam
dependentes de locomotivas diesel de tipo 333.3 ou
335 (Euro 4000), aptas em qualquer caso a cargas
rebocáveis substancialmente superiores às das 269,
locomotivas eléctricas de média potência e com
controlo de potência pré-electrónica de potência.

As vendas em Espanha foram realizadas por
valores entre os 100 e os 300 mil euros, sendo neste
último caso o valor para parelhas de locomotivas, uma
vez que boa parte das que estavam em venda eram
locomotivas tandem – locomotivas inseparáveis, assim
transformadas para maior eficiência da operação.

Como exemplo, uma 269 em rampa de 14 por
mil (rampa de Albergaria, na Linha do Norte) pode
rebocar apenas 1.030 toneladas, contra 1.520 das
333.3 ou 1.670 das 335. Ou seja, para substituir
cada uma destas locomotivas diesel, as operadoras
privadas precisam de duas locomotivas eléctricas
velhas – mas mesmo assim apostaram nelas!

Para que se perceba o potencial, é de notar que
uma revisão profunda a uma locomotiva eléctrica, e
incorporando já a adição de algum conforto adicional
nas cabines, custa cerca de meio milhão de euros –
ou seja, o investimento total numa locomotiva pode
rondar os 600 a 650 mil euros nesta fórmula, por
oposição a cerca de 4 milhões de euros para uma
locomotiva nova ou a custos marginalmente mais
elevados em fórmulas de leasing ou renting.

Trago esta reflexão a propósito do potencial
existente em Portugal para aumentar a eficiência
do transporte de mercadorias e, ao mesmo tempo,
permitir à CP realizar algum encaixe com o seu
parque de locomotivas eléctricas 2600, precocemente
retiradas de serviço. De potência ligeiramente

Num quadro de transição como o que temos na
península, onde a incerteza na bitola continua na ordem
do dia e onde a interoperabilidade plena continua a
aguardar a execução de sistemas de sinalização e
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Um dos exemplos de comboios de mercadorias a diesel sob catenária. Comboio Mediberia, entre Vilar Formoso e São
Martinho do Campo em plena Beira Alta (Abrunhosa) em Agosto 2019 © Ricardo Ferreira

regulamentares unificados, o interesse de investir em
locomotivas que, racionalmente, podem não circular
por mais do que dez anos, é justificado precisamente
pelo baixo custo de investimento e o baixo risco de tal
opção.
No fundo, as empresas acedem a uma maior
frota e, com isso, a mais oportunidades de mercado,
sem estarem a comprometer-se com um nível de
investimentos que justificaria uma segurança de
negócio para um prazo mais alargado.
Os custos operacionais são também bastante
distintos, com uma ampla vantagem para as
locomotivas eléctricas, mesmo as mais velhas. Contra
os cerca de cinco litros de diesel por quilómetro
(ou seja, cerca de 7 €/km percorrido), locomotivas
eléctricas de potência média como as 269 ou as 2600
apresentam consumos na ordem dos 16 kWh/km
(menos de 3 €/km percorrido).
Tomando como referência a tabela de cargas
na Linha da Beira Alta para locomotivas 335 e
locomotivas 2600 em posição de mercadorias, temos
1.310 toneladas contra 750, ou cerca de 187 toneladas
por cada € gasto ao quilómetro para as Euro 4000,
contra cerca de 250 toneladas por cada € gasto ao
quilómetro para as 2600, o que representa grosso
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modo 33% de eficiência adicional, em linha com o que
vai sendo verificado em Espanha.
Mesmo assumindo que a manutenção das
locomotivas eléctricas custa o mesmo que as
locomotivas diesel – estas últimas são regra geral
mais caras de manter mas façamos esta assumpção
por conta da idade das eléctricas – sobra um ganho de
eficiência muito assinalável e que justifica esta curiosa
opção de operadores espanhóis por adquirirem
locomotivas eléctricas velhas, em maior número, para
substituírem locomotivas diesel modernas debaixo de
catenária. Além do mais, a tecnologia embarcada nas
eléctricas é extremamente simples e não é ainda um
passado distante no que a conhecimento oficinal diz
respeito.
Em Portugal existe um consequente tráfego
de mercadorias circulando debaixo de catenária
que poderia beneficiar da diminuição de custos em
cascata – dos operacionais, em movimento, mas
também dos custos de posse de material motor,
uma vez que poderiam ser devolvidas ao mercado
locomotivas diesel em regimes de aluguer e similares,
que aproveitariam a outros operadores para, por seu
turno, substituírem locomotivas diesel mais velhas,
menos fiáveis e mais caras de manter.
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Da Linha da Beira Alta aos percursos Loulé – Sines,
passando já em 2020 pelo longo percurso Valença –
Louriçal, a que podemos somar etapas como Vilar
Formoso – Praias Sado, Vilar Formoso – Penalva ou
Vilar Formoso – São Martinho do Campo, existe uma
ineficiência operacional clara que podia ser resolvida
com uma disponibilização a custos controlados de
locomotivas não utilizadas no operador público, e
pelas quais conseguirá sempre valores mais baixos
caso acabe por as vender para sucata.
É ainda de assinalar que se aproximam a passos
largos uma série de electrificações 25 kV do lado de lá
da fronteira, que permitirão a locomotivas portuguesas
saírem de Vilar Formoso e chegarem a Medina del
Campo, saírem de Badajoz e atingirem Plasencia ou
Puertollano ou ainda saírem por Valença e chegarem
até à Corunha ou Ourense (neste caso, o horizonte é
2025-2030 apenas). Tudo isto com o mero embarque
do ASFA digital, o sistema de segurança da rede
espanhola.
Ou seja, o potencial de reaproveitamento
de locomotivas antigas de Portugal é até mais
entusiasmante do que o do aproveitamento das
269 em Espanha, país onde se desenham várias
reelectrificações de 3.000 V para 25 kV, ou mesmo

a electrificação de importantes corredores de
mercadorias já numa tensão de 25 kV que as 269
não alcançam – casos de Badajoz – Puertollano ou
Sagunto – Zaragoza.
Quanto ao caso concreto, existem dez locomotivas
já preparadas para circulação em unidade múltipla,
mais valiosas, mas proceder de igual modo nas
restantes é, conforme se comprovou entre 2006
e 2011, operação simples. Relativamente à maior
fragilidade estrutural das locomotivas, ela pode ser
facilmente resolvida com o bloqueio permanente dos
redutores em posição de mercadorias, removendo
assim a fragilidade inerente ao dispositivo de alteração
do regime de marcha dos bogies.
Além disso, é fácil observar que em posição de
mercadorias existe um potencial razoável por explorar,
uma vez que a tabela de cargas nunca reflectiu o ganho
de aderência e capacidade de tracção desenvolvida
pelas locomotivas face à carga autorizada na posição
de passageiros, o que inflacionaria substancialmente
todos os cálculos de optimização de eficiência que se
podem fazer utilizando o cenário de partida.
No cenário de partida, o potencial de redução de
custos entre a Pampilhosa e Vilar Formoso (cerca de
200 quilómetros) ascende a cerca de 800 € por cada

Mais uma vez a Beira Alta com um exemplo similar ao da página anterior. Comboio internacional 54430 entre Fuentes
d’Oñoro e Pampilhosa sobre o viaduto do Côa, Abril de 2019 © Valério Santos
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marcha e, se assumirmos que existem duas marchas
por dia (em média, são mais), a cerca de 560.000 € por
ano – ou seja, o equivalente ao investimento inicial. O
que equivale a dizer que, ao fim de dois anos, iguala
o investimento nas duas locomotivas necessárias
para substituir as poderosas Euro 4000, com a
importante nota de que duas locomotivas eléctricas
apresentariam uma capacidade 14% superior à das
locomotivas diesel e poderiam assim absorver ainda
mais carga para um mesmo custo operacional.
Num trajecto Vilar Formoso – Penalva falamos de
um custo por marcha diminuído em praticamente 2.000
€. E quanto à necessidade de trocar locomotivas?
Tendo em conta que todas as tripulações são trocadas
na fronteira, trata-se de adicionar uma operação
relativamente simples e normalmente não adicionando
tempo de viagem, uma vez que na fronteira existem
folgas para assegurar a conexão dos canais horários
de ambos os lados da fronteira e que podem servir
à operação de troca. Em terminais como Penalva,
Siderurgia Nacional, Praias Sado ou Sines coabitam
tráfegos que justificam a mobilização de locomotivas
diesel, que podem ser utilizadas para as manobras
terminais.
A disponibilização das locomotivas diesel para

os troços onde são fundamentais – locais não
electrificados ou para superar zonas de electrificações
distintas – pode permitir aos operadores atacarem
outros segmentos de mercado dominados pela
rodovia, onde os ganhos de eficiência e de escala
que conseguem com esta operação podem ser
fundamentais para serem competitivos e conseguirem
entrar nesses segmentos.
A meu ver, Portugal pode olhar para Espanha neste
caso particular e perceber que, sem intervencionismo
político e numa lógica apenas de mercado e de
eficiência, pode existir reforma similar com benefícios
para todos. Para as empresas que ganham margem (e
assim poderão melhorar as condições de trabalho dos
seus funcionários), para o ambiente que é poupado a
emissões poluentes e à balança comercial do país,
que poupa a importação e refinação de uns valentes
milhares de litros de gasóleo.
Fica a ideia para a aproximação racional entre o
detentor de um parque excedentário e sem interesse
no transporte de mercadorias, que é a CP, e operadores
de mercadorias com potencial para melhorarem a sua
eficiência como a Takargo, a Medway e eventualmente
até novos operadores que poderão ver no baixo de
custo de implementação de operação a oportunidade

Também so sul do país são habituais os comboios de mercadorias operados pela Takargo com locomotivas a diesel num
trajecto electrificado. Neste caso a marcha Loulé - Alverca em Março de 2019 perto de Loulé © Pedro André

30

Opinião

Provavelmente
pena!

vale

a

A
maioria
das
locomotivas
são
locomotivas-tandem,
portanto na prática tratouse da aquisição de pares
de locomotivas, quase
todas elas necessitando
de profundas revisões
para regressarem ao
serviço. Ao todo, 39
veículos agrupados num
número mais reduzido de
unidades.
O reaproveitamento das 2600 reduziria a utilização de locomotivas a diesel em linhas
electrificadas. Neste exemplo uma dupla de 2600 com o distribuição entre Vilar Formoso
e a Pampilhosa perto de Fornos de Algodres em 2008 © José Sousa

de entrarem na nossa rede ferroviária. Porque não
vender as 2600 a preço de ocasião, após terem sido
amplamente amortizadas enquanto tão bons serviços
prestaram na CP?
Para referência, fica a listagem das velhas
locomotivas
recuperadas
em
Espanha
por
companhias de transporte de mercadorias, onde
substituem ou substituirão a prazo as modernas e
potentes locomotivas diesel citadas neste artigo.

Low Cost Rail:
l 269.055
l 269.060 (alugada)
l 269.075
l 269.079 (alugada)
l 269.084 (alugada)
l 269.267
l 269.851
l 269.852
l 269.853
l 269.854
l 269.855
l 269.856
l 269.857
l 269.955
l 269.956
l 269.962
l 269.971
Go Transport:
l 269.352
l 269.353
Continental Rail:
l 269.351
l 269.356
Captrain:
l 269.029 (alugada)

Um outro exemplo de tráfego com recurso a dupla de locomotivas 2600, desta feita no
viaduto do Sobral em 2008 © José Sousa

l 269.045 (alugada)
l 269.050 (alugada)
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Pela Objectiva
© Stephen Widdowson

dos

Leitores:

Este nosso leitor passou alguns dias de férias, durante o passado mês de
Setembro, onde aproveitou para fotografar algumas das circulações que
percorrem as linhas do Algarve.

0452 e 0464 na estação de Lagos antes de efectuarem o
Regional para Faro, 9 de Setembro de 2019

4001 com o Faro - Porto a entrar na estação de Tunes, 9 de
Setembro de 2019

4704 com o comboio de areia proveniente do Entroncamento
na chegada à estação de Loulé, 12 de Setembro de 2019

5610 com o Intercidades entre Faro e Lisboa logo depois da
saída da estação algarvia, 11 de Setembro de 2019

Comboio do jetfuel, que circula entre Loulé e Sines rebocado
pela 6007 na passagem pela estação de Albufeira, 10 de
Setembro de 2019

A 0464 com um Regional proveniente de Lagos a chegar à
capital algarvia, 11 de Setembro de 2019
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Spotting

Intercidades
570
na passagem pelo
quilómetro
125
da
Linha do Sul junto da
estação do Lousal,
Setembro de 2019.
Pedro André
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Fotografias
Siderodromofilia

que
contam histórias
Texto: Pedro André

D

izem que o cinema é magia, que tem a
capacidade de transportar os espectadores
para diversas épocas e momentos sem que
o mesmo tenha de se levantar da cadeira. Ainda nos
dias de hoje existem filmes antigos com a capacidade
de nos surpreender.  
Um dos filmes que provocou uma certa curiosidade
foi  "A Casa dos Espiritos". Esta obra cinematográfica
data de 1993, foi realizado por Bille August e foi
baseado no livro homónimo de Isabel Allendee. Conta
no seu elenco com diversos actores famosos como
Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder, Jeremy
Irons e Antonio Banderas.
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Embora a história do filme represente a América
do Sul, mais concretamente os Andes chilenos,
parte das filmagens foram efectuadas na Europa,
nomeadamente na Dinamarca e em Portugal.
E foi pelo facto de ter tido algumas paisagens
portuguesas no seu conteúdo que a curiosidade
aumentou. Sendo um filme já com 26 anos é muito
provável que as gerações mais novas nunca o tenham
visto, e muitos daqueles que o viram provavelmente
não reconhecem alguns aspectos das paisagens
nacionais que se centraram especialmente em Lisboa
e Alentejo.
De todo o filme acabam por existir várias cenas

Siderodromofilia

relacionadas
com
o caminho de ferro,
representando
diversos
momentos do filme nas
suas
mais
variadas
formas. Uma das mais
carismáticas
será
aquela que representa o
desembarque de um dos
personagens
principais
(neste caso protagonizado
por Jeremy Irons) no
apeadeiro de San Lucas,
cuja imagem abre este
artigo.
San Lucas no filme
retrata
um
pequeno
apeadeiro
situado
no
mesmo apeadeiro onde dá um abalroamento do
meio rural, um pouco à imagem do que aconteceu  
comboio a um automóvel.
em Portugal em diversas ocasiões, tomando como
As imagens que estão presentes neste arigo
exemplos os casos de Ribeiro do Freixo na Linha de
servem como ilustração desses momentos e foram
Évora ou de Fazenda na Linha do Leste.
capturadas de frames retiradas do filme, daí a fraca
Uma das outras cenas mais intensas do filme diz
qualidade.
respeito a um acidente ferroviário que aconteceu
Nada disto seria tão interessante não fosse o
numa passagem de nível sem guarda junto desse
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facto destas filmagens de
âmbito ferroviário terem
sido efectuadas no Ramal
de Neves Corvo que faz a
ligação entre a estação de
Ourique e as minas com o
mesmo nome.
Para tudo isso foi
construído um apeadeiro
junto a uma passagem
de nível em terra batida
e embora as imagens
disponíveis não permitam
identificar com toda a
certeza a sua localizaçao
tudo leva pensar que
ficasse situado junto do
quilómetro 4 onde está
situada uma travessia ferroviária. A presença das travessas de madeira na via foram simuladas através de
uma pintura sobre o balastro.
Por mero acaso há algum tempo durante uma investigação pela internet encontrei o blog "Aivados Minha
Terra", dedicado quase em exclusivo a essa pequena aldeia alentejana situada junto da estação de Ourique.
Numa publicação de 26 de Dezembro de 2010 surgiram uma série de imagens referentes à realização
do filme onde são possíveis ver diversas fotografias, desde o apeadeiro construído propositadamente para o
efeito, passando pelas áreas em redor e ainda parte de uma locomotiva que a CP disponibilizou para o efeito.
As imagens estão disponíveis em:
http://aldeiadosaivados.blogspot.com/2010/12/casa-dos-espiritos-aivados.html
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Loja & Publicações
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

€31,00
O primeiro volume de uma colecção sobre as carruagens dos caminhos de ferro portugueses, da autoria
de Fernando Cunha Pedreira.
Esta obra inclui 61 desenhos, 70 fotografias e 15 quadros, preenchendo ricamente um livro de
excepcional importância histórica. As receitas do livro revertem na íntegra para projectos da APAC e pode
ser adquirido com preço promocional até 31 de Agosto.
Descrição
Este livro, o primeiro de uma série que procurará descrever todas as carruagens de via larga que
pertenceram às diversas companhias portuguesas desde os primórdios do caminho de ferro até aos
nossos dias, é o resultado da grande paixão do autor pelo tema, paixão talvez nascida nas viagens
para a Beira Alta na meninice. Da recordação do momento mágico que era o da mudança de comboio
em Coimbra ou na Pampilhosa onde se apeava de modernas carruagens de bogies para tomar lugar
em pequenas mas confortáveis carruagens de dois eixos, umas vezes verdes outras, quase sempre,
de madeira envernizada com os corrimãos em latão, sempre brilhantes, e com aquele característico e
entranhado cheiro a fumo.
Compra através da loja online da APAC - https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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As Carruagens
Análise

do
de

O

novo livro de Fernando Pedreira,
intitulado “Apontamentos para a História
das Carruagens dos Caminhos de Ferro
Portugueses – Volume I – Carruagens do Sul e
Sueste” já se encontra disponível e em distribuição,
após um período de pré-venda organizado pela APAC
– Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos
de Ferro.
A Associação promoveu assim o lançamento do
terceiro livro no espaço de cerca de um ano, depois
do meu livro sobre as automotoras Nohab e do livro
de Nuno Barrento sobre sistemas de sinalização
portugueses, e com esta obra oferece a todos os
interessados uma impressionante recolha de dados,
factos e curiosidades sobre o muito diverso – e muitas
vezes, até, bizarro – parque de carruagens do Sul e
Sueste.
O índice do livro mostra logo ao que vem o autor
com esta publicação, com uma extensa lista de
carruagens divididas de forma lógica, por épocas
e tipologias, que abraçam desde os primórdios da
exploração das linhas a Sul do Tejo e vão até às
carruagens construídas na véspera da dissolução da
companhia do Sul e Sueste.
Estou longe de ser uma pessoa informada no
que a carruagens diz respeito. Como o autor muito
simpaticamente assinou no exemplar que adquiri,
para mim o material antigo é o da década de 1960
e neste livro estamos a olhar para material com
quase 100 anos mais. E uma das questões que
mais me cativou desde a primeira consulta foi a
impressionante colecção de documentos técnicos,
fotografias e tabelas que sistematizam na perfeição
um assunto extraordinariamente difícil de sistematizar
– a capacidade de o ter feito é precisamente um dos
méritos maiores desta obra.
Podemos encontrar também uma visita aos
principais conceitos que serviram à construção das
primeiras carruagens, desde os primeiros leitos de
madeira até ao gradual desenvolvimento de leitos
metálicos mais seguros e mais capazes de suportar
cargas superiores. Se, hoje em dia, tudo parece óbvio
quando se parte para construir uma carruagem, em
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Sul

e

Sueste

João Cunha
muito se deve ao conhecimento gerado e organizado
naquela época já distante.
Todas as cerca de 150 páginas do livro possuem
extensas referências históricas e documentais,
que trazem para a luz não apenas factos, mas a
perspectiva histórica dos mesmos. Na minha opinião,
e também foi isso que tentei fazer no livro sobre as
Nohab, o mais importante num livro que mistura
engenharia ferroviária com história é conseguir trazer
à tona o que representava cada característica e cada
evolução à sua época, e nesse ponto o enquadramento
operacional, financeiro e institucional é absolutamente
fundamental, e está concretizado.
A imensa diversidade de material circulante
retratado aconselha pausas para a conveniente
absorção da matéria dada, e este é um daqueles livros
que se retira com prazer da prateleira para ir consultar
mais um capítulo em particular, para conhecer mais
sobre determinada série ou sobre determinado
período.
Pela minha parte, apenas posso esperar pelos
próximos volumes, onde o Fernando Pedreira promete
continuar a arrasar destapando e contextualizando
a vastíssima história das carruagens portuguesas,
veículos por vezes tão simples mas tão próximos
de todo e qualquer passageiro passado, presente e
futuro do caminho de ferro.
Por 31 euros, este livro é um verdadeiro achado
e compra obrigatória para qualquer boa biblioteca
ferroviária.
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€49,00
Livro comemorativo dos 70 anos das
automotoras Nohab em Portugal, com
proveitos dedicados a 100% ao projeto
de restauro de uma automotora Nohab da
coleção do Museu Nacional Ferroviário e
assegurado pela APAC.
O livro é uma inédita recolha de histórias,
documentos e fotografias sobre a longa
carreira destas automotoras de excecional
longevidade, eficiência e fiabilidade, num
livro de edição bilingue com acabamentos
premium, capa dura e a cores. Distribuição
exclusiva pela APAC.

da Nohab, da CP e Caminhos de Ferro do Estado.

Produzido após uma extensa investigação
histórica e com reprodução de documentos,
fotografias e esquemas oficiais provenientes

Em 2018 celebram-se os 70 anos da chegada a Portugal das primeiras automotoras diesel – as míticas
Nohab. Em diversas versões de via larga e via estreita, estas automotoras serviram durante 58 anos nos
Caminhos de Ferro Portugueses. Os seus lucros revertem a favor dos projetos de preservação ferroviária
da APAC e desde logo ao restauro da última Nohab de via larga – a 0111, do Museu Nacional Ferroviário.
O projeto pode ser acompanhado em: https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao/
Compra através da loja online da APAC - https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

€32,00
Os sistemas elétricos (a relés) e
eletromecânicos
fazem
parte
da
sinalização ferroviária portuguesa desde
há muitas décadas, e estão agora em
acentuado declínio, prevendo-se o seu fim
num futuro próximo.
Este livro, da autoria de Nuno Silvério
Barrento, é um contributo imprescindível
para registar estes sistemas que foram
fundamentais para a modernização da
circulação ferroviária em Portugal, permitindo
novos patamares de segurança e de eficiência
da rede, particularmente nas grandes
estações. Partindo do extenso conhecimento
técnico e profissional do autor, este livro
inventaria e contextualiza todos os vários sistemas instalados aquando da eletrificação da rede ferroviária
nacional, de fabricantes distintos como a Siemens, a Alsthom ou a Ericsson.
O livro conta com o prefácio de José Guerra e o posfácio de Francisco Cardoso dos Reis, bem como
múltiplas fotografias, maioritariamente de Pedro Ferreira, para ilustrar todas as tecnologias que fizeram e
fazem a história dos sistemas elétricos e eletromecânicos de sinalização ferroviária.
Compra através da loja online da APAC - https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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Livro composições ferroviárias
L

ivro/guia prático com diversas composições ferroviárias esquematizadas referentes a zona sul do
nosso país, nomeadamente a realidade ferroviária pós 1975 a sul da margem do rio Tejo até ao
Algarve.
Esta obra tem como objectivos principais
servir de referência visual para os
coleccionadores e modelistas ferroviários
formarem as suas composições reais
e deixar para a posteridade um registo
desta parcela da história dos comboios
em Portugal. As diversas composições
foram tratadas digitalmente quer a nível
de desenho vectorial quer a nível de pósprodução pelo autor, tendo como fonte de
informação fotografias ou depoimentos de
testemunhas oculares.
Livro de argolas metálicas em capa dura
plastificada mate com 63 páginas.
https://comboioselectricos.com/
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Compra através da loja online da APAC - https://www.
caminhosdeferro.pt/loja/
Opções de pagamento: multibanco e transferência
bancária.
Opções de entrega: recolha nas sedes da APAC em
Lisboa e no Porto ou via serviço de entrega em morada
a eleger.
Condições especiais de aquisição durante o período
de pré-venda - garantia de disponibilidade e preço
promocional.
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