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A	recuperação	 do	 colapso	 económico	 em	 que	entrámos	com	a	pandemia	do	vírus	corona	é	
a	grande	prioridade	nestes	tempos.	O	sector	

ferroviário,	 não	 escapando	 à	 tendência	 geral,	 regista	
pesadas	perdas	deste	período	–	a	CP	calculou	no	início	
de	tudo	isto	um	prejuízo	semanal	superior	a	5	milhões	
de	Euros.	Pior,	não	se	sabe	muito	bem	quando	é	que	
tudo	volta	ao	normal	–	o	turismo	cuja	recuperação	tem	
ritmo	incerto,	a	insegurança	das	pessoas	para	andarem	
de	 transportes	 públicos…	 tudo	 factores	 que	 podem	
prolongar	 esta	 crise	 bem	 para	 lá	 do	 termo	 da	 crise	
sanitária.

Por	 toda	 a	 Europa	 começam-se	 a	 fazer	 as	 contas	
e	a	 incluir	os	caminhos	de	 ferro	nos	muitos	planos	de	
resgate	económico	que	os	contribuintes	serão	chamados	
a	pagar.	Na	Alemanha,	o	governo	alemão	prepara	um	
pacote	 de	 resgate	 à	 Deutsche	 Bahn	 e	 a	 Comissão	
Europeia	divulgou,	entretanto,	um	primeiro	rascunho	do	
seu	pacote	de	recuperação,	com	políticas	“verdes”.

Segundo	 a	 Comissão	 Europeia,	 a	 recuperação	
europeia	 estará	 muito	 ligada	 à	 capacidade	 de	 fazer	
renascer	 este	 sector,	 que	 emprega	 1,2	 milhões	 de	
pessoas	 na	 União.	 É	 preconizada	 uma	 passagem	 de	
muitos	passageiros	de	médio	curso	da	aviação	para	os	
comboios	 de	 alta	 velocidade,	 em	 linha	 com	 uma	 das	
condicionantes	 que	 o	 governo	 francês	 impôs	 para	 o	
resgaste	da	Air	France	–	acabaram-se	os	vôos	internos	
onde	os	comboios	realizam	tempos	de	viagem	até	2h30.

Aproveitando	 e	 maximizando	 estruturas	 de	
financiamento	já	conhecidas	(o	CEF	–	Connecting	Europe	
Facility	e	os	Fundos	de	Coesão),	a	Comissão	propõe	co-
financiar	projectos	de	infra-estruturas	que	promovam	o	
câmbio	modal	de	mercadorias	e	passageiros	em	favor	
dos	 comboios,	 num	 valor	 que	 pode	 atingir	 os	 40.000	
milhões	de	Euros	no	futuro	próximo.

Está	 ainda	 mencionado	 um	 programa	 de	 vários	
milhares	de	milhões	de	euros	para	 recondicionamento	
de	material	circulante,	nomeadamente	com	instrumentos	
criados	 pela	 Eurofima	 para	 reaproveitamento	 de	
carruagens	 para	 relançar	 os	 comboios	 nocturnos,	 um	
movimento	 que	 já	 havia	 começado	 antes	 desta	 crise	
sanitária	e	que	tem	agora	condições	para	se	estruturar	de	
forma	mais	perene.	É	ainda	prometido	um	aligeiramento	
regulatório,	nomeadamente	promovendo	a	redução	das	
portagens	ferroviárias	e	criando	portais	de	fácil	procura	
de	viagens	de	comboio	por	toda	a	Europa,	à	semelhança	
do	skyscanner	que	existe	para	os	aviões.

A	Comissão	Europeia	parece	estar,	como	é	habitual,	
à	frente	do	jogo.	Com	todos	os	defeitos	que	a	União	tem,	
é	sempre	reconfortante	perceber	que	muito	daquilo	que	
o	jogo	nacional	ignora	vai	sendo	empurrado	por	mentes	
mais	 iluminadas	 que	 partilham	 connosco	 o	 espaço	
europeu.	Será	talvez	aqui	que	reside	a	maior	esperança	
para	Portugal:	a	CP	continua	sem	receber	um	cêntimo	
que	 seja	 de	 serviço	 público	 (situação	 que	 dura	 desde	
2015),	os	planos	de	infra-estruturas	são	sucessivamente	

A automotora 0453 e uma plataforma por requalificar a apenas dois quilómetros do pólo turístico de Portimão. É este o 
verdadeiro e actual estado de grande parte dos caminhos de ferro em Portugal. Velho e cansado e que sobrevive das migalhas 

dos diversos orçamentos do estado. Se tivesse asas talvez a situação fosse diferente. ©  Pedro André, Maio de 2020.
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cortados	 e	 reduzidos	 na	 sua	 ambição	 e	 os	 milhares	
de	 milhões	 que	 se	 põem	 em	 cima	 da	 mesa	 para	 a	
recuperação	vão	sendo	distribuídos	com	as	emoções	do	
momento.

A	 salvação	 da	TAP,	 uma	 factura	 que	 supera	 os	 13	
ou	14	anos	de	serviço	público	que	o	Estado	prometeu	
contratar	à	CP,	é	apenas	uma	prova	mais	de	que	na	hora	
da	verdade	e	do	dinheiro	a	sério,	a	“prioridade	nacional	
da	ferrovia”	perde	sempre	para	incontáveis	prioridades	
e	 bandeiras	 políticas	 mais	 fáceis	 de	 instrumentalizar	
em	horário	nobre.	1.200	milhões	para	uma	companhia	
aérea	que	 já	era	 inviável	antes	de	 tudo	 isto,	num	país	
onde	a	oferta	de	vôos	não	era	um	tema	e	para	onde	toda	
a	gente	queria	 voar,	 parece-me	 realmente	condenável	
e	entristecedor.	Não	ponho	em	causa	a	legitimidade	da	
sua	salvação	(afinal	de	contas,	fazem-nos	crer	nas	TV	
que	o	país	chorará	pelo	fim	de	uma	marca	do	transporte	
aéreo),	mas	na	fila	para	a	salvação	a	CP	senta-se	na	
sala	de	espera	há	décadas	e	continua	sem	ser	chamada	
ao	gabinete.

No	ano	que	devia	marcar	a	finalização	do	Ferrovia	
2020,	 o	 que	 temos	 para	 ver	 é	 que	 num	 programa	 de	
2.700	milhões	 de	 Euros	 serão	 executados,	 na	melhor	
das	hipóteses,	1.400	milhões.	Em	vez	de	ser	em	5	anos,	
será	 em	 8	 (até	 2023),	 e	 a	 esmagadora	maioria	 desta	
fatia	vem	dos	sempre	pacientes	financiadores	europeus,	
deixando	 ao	 orçamento	 do	Estado	 a	 responsabilidade	
anual	de	financiar	menos	de	40	milhões	de	Euros	por	
ano	 –	 que	 mesmo	 assim	 tem	 sido	 a	 dificuldade	 que	
é	 visível!	 A	 somar	 aos	 prometidos	 e	 continuamente	
adiados	80	milhões	anuais	para	compensar	a	CP	pelas	
perdas	 com	 os	 serviços	
deficitários,	 percebemos	 que	
o	 Estado	 nem	 em	 tempos	
de	 excepção	 coloca	 no	
sector	 10%	 do	 que	 agora	 se	
prepara	 para	 adiantar	 à	TAP,	
companhia	 inviável	 onde	 se	
voltou	 a	 meter	 apenas	 para	
pagar	favores	políticos	e	onde	
agora	parece	querer	safar	os	
sócios	de	ocasião	–	por	sinal,	
os	 principais	 interessados	
numa	 desvalorização	 do	
meio	 ferroviário,	 ou	 não	
estivéssemos	aí	às	portas	do	
“império”	Barraqueiro.

Todas	 as	 esperanças	
do	 sector	 estão	 na	 União	
Europeia,	 mas	 infelizmente	
o	 nosso	 país	 continua	 a	 ser	

muito	 eficaz	 no	 bloqueio	 das	 políticas	 de	 progresso	
que	 sopram	 de	 Bruxelas.	 Reconheço	 um	 esforço	 de	
transformação	 que	 foi	 inicialmente	 realizado	 pela	
tutela	que	se	sentou	no	ministério	desde	2019,	mas	é	
preciso	entender	que	num	país	tão	endividado	como	o	
nosso	 a	 prioridade	 nacional	 de	 colocar	 1.200	milhões	
na	 TAP	 significa,	 inexoravelmente,	 que	 o	 futuro	 de	
outras	 prioridades	 como	 a	 ferrovia	 estará,	 no	mínimo,	
condenado	a	serviços	mínimos.

É	 bastante	 revelador	 que	 o	 país	 da	 “prioridade	
nacional	 da	 ferrovia”	 não	 esteja	 ainda	 a	 discutir	 a	
antecipação	e	concurso	dos	projectos	mais	ambiciosos	
que	se	têm	de	seguir	e	que	não	queira	sequer	falar	do	
resgate	da	CP.	A	situação	financeira	da	empresa	já	era	
difícil	 com	 uma	 procura	 regular	 e	 sem	 o	 pagamento	
do	 contrato	 de	 serviço	 público	 –	 agora,	 sem	 as	 suas	
melhores	 fontes	 de	 receita	 e	 obrigada	 socialmente	 a	
manter	oferta,	o	desastre	está	aí	à	porta.	António	Costa	
tem	de	voltar	a	reflectir	no	país	que	nos	quer	deixar.	Os	
primeiros	quatros	anos	à	frente	do	Governo	deram-nos	
a	 pior	 operação	 ferroviária	 da	 história	 e	 agora,	 pouco	
adiantada	que	vai	a	 recuperação,	parece	querer	voltar	
ao	mesmo	registo.	Não	se	poderá	queixar	do	lugar	que	
a	história	lhe	vai	reservar.

O	país	anda	há	demasiados	anos	a	tentar	salvar	as	
suas	 asas	 de	 enfeite,	 apesar	 de	 há	mais	 de	 20	 anos	
a	 União	 Europeia	 nos	 dizer	 que	 a	 salvação	 está	 nos	
carris.	Recordo	sempre	a	imortal	frase	de	Einstein	sobre	
o	carácter	infinito	do	Universo	e	da	estupidez.	Também	
eu	estou	pouco	convencido	do	primeiro

Linha da Beira Alta, remendos e mais remendos, naquela que é a ligação internacional 
mais importante neste momento. ©  António Gonçalves, Abril de 2020.
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reataraM as ForMações de 
Maquinistas nas 2600

É um passo mais rumo à normalidade – a úl-
tima semana de Maio viu o reinício das for-
mações de maquinistas com as locomotivas 

2600, sendo reatado um curso de formação inicial 
suspenso com o decretar do confinamento em Por-
tugal. 

A	 primeira	 marcha	 entre	 Contumil	 e	 o	
Entroncamento	realizou-se	a	27	de	Maio,	
retomando	as	marchas	diárias	com	maqui-
nistas	que	serão	autorizados	pela	primeira	
vez	a	esta	série.	Foi	uma	nova	oportunida-
de	para	ver	a	2601	em	acção,	sendo	ainda	
a	única	que	está	simultaneamente	revista	
eléctrica	e	mecanicamente	e	com	a	carro-
çaria	restaurada	e	reluzente.

Na	primeira	destas	marchas,	no	dia	27	
de	Maio,	 um	susto	 impediu	o	 regresso	a	
Contumil,	tendo	a	composição	ascendente	
ficado	resguardada	em	Ovar	por	avaria	no	
redutor	 2.	 O	 longo	 período	 de	 imobiliza-

ção	provocou	uma	pequena	avaria	que	reduziu	o	nível	
de	 lubrificação	das	caixas,	provocando	o	aquecimento	
excessivo.	De	fácil	resolução,	a	avaria	foi	prontamente	
resolvida	em	Contumil	e	a	locomotiva	voltou	à	linha	no	
dia	seguinte.

A composição de formação de maquinistas no dia 29 de Maio nas proximidades de Espinho. © Álvaro Fernández

 No dia 27 de Maio, a 2601 repousa na estação de Contumil. © Tiago Duarte
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Entretanto,	a	CP	já	terminou	a	revisão	eléc-
trica	e	mecânica	da	2611,	que	assim	se	tornou	
na	quarta	locomotiva	a	renascer	em	Contumil.	
Tal	 como	 a	 2623,	 aguarda	 agora	 a	 sua	 vez	
para	reparação	e	pintura	da	carroçaria,	antes	
de	voltar	à	linha.	Em	princípio,	será	mesmo	a	
2611	a	merecer	 este	 tratamento	 em	primeiro	
lugar,	sucedendo	assim	à	2627	que	após	ser	
pintada	se	encontra	em	acabamentos	finais.

	As	equipas	locais	já	começaram	a	vistoriar	
as	unidades	que	vieram	do	Entroncamento	no	
final	de	Abril	e	as	perspectivas	continuam	bas-
tante	favoráveis	para	todas	elas.	A	2626	tem	a	
curiosidade	de	manter	os	pantógrafos	com	as	
marcações	de	controlo	com	que	fez	a	primeira	
circulação	eléctrica	entre	Castelo	Branco	e	Co-
vilhã,	precisamente	para	medir	o	alinhamento	
da	catenária	nesse	troço	então	recém	electrifi-
cado	–	em	Julho	de	2011.

 2624, 2626 e 2605 em Contumil, aguardando vez. Já esteve mais longe o regresso destas locomotivas. © João Cunha

 A locomotiva 2627 praticamente pronta, em Contumil. A próxima 
será a 2611. © João Cunha
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No dia 28 de Maio, a 2601 cruza o rio Mondego em Coimbra a caminho do Entroncamento, após 
recuperar de avaria. © João Cunha

O comboio de formação de maquinistas do dia 28 de Maio em Valadares. © Tiago Duarte

 A 2601 ruma ao Entroncamento no Viaduto de General Torres no dia 29 de Maio. © Gil Monteiro



Marcha de formação na 
linha do Norte à passagem 
pelo Chão de Maçãs, 27 
Maio 2020.

João Morgado
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guiFões vai entregar as 
priMeiras carruagens

O plano de recuperação de material circulan-
te da CP prossegue em grande ritmo nas 
oficinas de Guifões, reabertas há meia dú-

zia de meses. O trabalho nas carruagens Sorefame 
e Schindler está a retomar o ritmo inicial depois de 
algumas semanas com grandes restrições (embora 
sem paragens) por causa da pandemia da COVID-19. 

Neste	 momento,	 ultimam-se	 os	 preparativos	 para	 a	
entrega	durante	os	primeiros	dias	de	Junho	das	primei-
ras	 quatro	 carruagens	 Sorefame	 restauradas.	 Fazem	
parte	 de	 um	 pequeno	 lote	 de	 carruagens	 a	 reabilitar	
em	moldes	 próximos	 dos	 originais,	 de	modo	 a	 preca-
ver	necessidades	adicionais	de	transporte,	por	exemplo	
na	 linha	 do	Minho.	Com	 efeito,	 estando	 o	 assunto	 da	
possível	aquisição	de	carruagens	espanholas	ainda	em	
tramitação,	esta	pode	ser	uma	solução	para	viabilizar	de	
imediato	a	tracção	eléctrica	entre	Porto	e	Valença,	assim	
que	a	electrificação	seja	entregue.

Do	lote	das	quatro	carruagens	fazem	parte	duas	car-
ruagens	de	salão	de	2ª	classe,	da	famosa	série	22-40,	
a	mais	numerosa	que	alguma	vez	circulou	em	Portugal.	
Os	números	destas	carruagens	são	os	seguintes	22-40	
010	e	22-40	024.	O	restauro	destas	carruagens	centrou-
-se	 nos	 aspectos	mecânicos	 e	 na	 reabilitação	 dos	 in-
teriores,	que	se	mantiveram	próximos	dos	originais,	in-
cluindo	a	napa	castanha	que	lhes	deu	fama.	Esta	será	
a	única	recuperação	de	carruagens	de	segunda	classe	

prevista	nesta	fase.

Nas	 carruagens	Sorefame	destaca-se	 a	 substituição	
dos	queimadores,	fonte	crónica	de	problemas,	com	o	in-
tuito	de	melhorar	a	fiabilidade	deste	tipo	de	material	cir-
culante.	Procedeu-se	também	à	substituição	do	sistema	
de	baterias	que	equipava	estas	carruagens.

As	restantes	duas	carruagens	são	de	1ª	classe	salão,	
das	não	menos	míticas	10-69	500,	que	terão	sido	talvez	
a	melhor	produção	da	Sorefame.	Estas	carruagens	re-
ceberam	novos	estofos,	tecidos	e	cortinas,	mantendo-se	
a	estrutura	rotativa	dos	bancos	e	o	incrível	espaço	entre	
cadeiras	que	celebrizou	estas	carruagens	no	tempo	dos	
rápidos,	nomeadamente	entre	Lisboa	e	Porto.	As	carru-
agens	que	serão	entregues	são	a	10-69	502	e	a	10-69	
509.

A	CP	conta	ter	ao	todo	uma	frota	composta	por	nove	
carruagens	 Sorefame	 de	 diferentes	 tipologias	 prontas	
para	o	serviço.	Trata-se	de	uma	estratégia	que	visa	fun-
damentalmente	 prevenir	 qualquer	 rotura	 operacional,	
especialmente	tendo	em	conta	a	futura	electrificação	da	
linha	do	Minho	e	para	a	qual	estão	a	ser	recuperadas	as	
locomotivas	2600.

Caso	se	concretize	o	negócio	de	aquisição	das	carrua-
gens	da	Renfe,	a	segunda	fase	do	plano	de	recuperação	
das	carruagens	Sorefame	passará	certamente	para	um	
segundo	plano	–	relembremos	que	este	previa	a	recupe-

ração	de	30	a	40	carruagens,	
com	total	renovação	dos	seus	
interiores	 e	 equiparação	 às	
carruagens	 dos	 serviços	 In-
tercidades.

Independentemente	 dos	
acontecimentos	 e	 cenários	
futuros,	 a	 CP	 voltará	 a	 curto	
prazo	a	poder	contar	com	um	
conjunto	 de	 carruagens	 So-
refame	 que	 estarão	 prontas	
para	 o	 reforço	 de	 serviços	
bem	 como,	 muito	 provavel-
mente	 para	 serviços	 espe-
ciais	e	alugueres.

 As primeiras quatro carruagens visíveis na imagem serão entregues para serviço no 
mês de Junho. ©  João Cunha
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 linha salaManca – 
Fuentes de oñoro 

Fecha por três seManas, eM agosto

No quadro da electrificação em curso, a ADIF 
– gestor espanhol de infraestruturas ferro-
viárias – vai encerrar a linha Salamanca – 

Fuentes de Oñoro durante três semanas, no mês de 
Agosto, para proceder a obras de maior calado em 
atravessamentos superiores da via situados na ca-
pital de província, Salamanca. A remoção de actuais 
passagens superiores é um passo decisivo para eli-
minar as restrições de gabarito existentes, que difi-
cultavam não apenas a colocação de catenária como 
também a autorização dos comboios de maior por-
te, como por exemplo os possíveis comboios para 
transporte de camiões.

	Durante	estas	 três	semanas,	o	 tráfego	 internacional	
–	que	por	agora	se	cinge	aos	comboios	de	mercadorias	
–	deverá	ser	desviado	quer	para	a	linha	do	Minho,	atra-

vés	da	fronteira	de	Valença,	quer	para	a	raia,	através	da	
fronteira	de	Elvas.

Dos	 tráfegos	 operados	 em	Portugal	 pela	Medway	 é	
previsível	 que	 adoptem	 o	 itinerário	 Leon	 –	Ourense	 –	
Valença	 os	 actuais	 comboios	 siderúrgicos	 vindos	 das	
Astúrias	e	 com	destino	a	Alfarelos,	bem	como	o	com-
boio	“IKEA”	de	Constanti	para	Alfarelos.	Menos	certo	é	o	
itinerário	do	Mediberia	São	Martinho	do	Campo	–	Madrid	
–	Zaragoza	e	dos	comboios	de	sucata	Getafe	–	Maia.

No	caso	da	Takargo	ainda	não	é	conhecido	o	itinerário	
dos	comboios	de	papel	Alfarelos	–	El	Espartal,	embora	
existam	desde	há	alguns	meses	rumores	que	apontam	
para	 uma	 circulação	 via	 Elvas,	 o	 que	 pode	 agora	 ser	
pressionado	pelo	fecho	temporário	da	fronteira	de	Fuen-
tes	de	Oñoro.

 Estação de Bóveda [entre Salamanca e Fuentes de Oñoro] em Julho de 2019, numa altura em que já estavam colocados 
alguns postes de catenária © José Sousa
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carruageM corail que 
aFinal continua vip

A Corail VIP não vai, ao contrário do que este-
ve previsto há alguns meses, ser convertida 
numa carruagem de 2ª classe. Concluída a 

revisão mecânica da carruagem, que lhe devolveu 
as melhores condições de marcha, a 
carruagem foi reaproveitada tal como 
está e protagoniza uma alteração de 
planos na CP.

Saída	do	Entroncamento	na	noite	de	28	
de	Maio,	a	carruagem	foi	de	imediato	inte-
grada	nos	IR	861	e	866	(Porto	–	Pocinho	
–	Porto)	do	dia	seguinte,	servindo	assim	
como	veículo	para	uma	reunião	muito	es-
pecial	 do	 conselho	 de	 administração	 da	
CP,	reunindo	sobre	carris.	No	que	toca	a	
esta	 carruagem,	 a	CP	 pretende	 voltar	 a	
promovê-la	junto	de	agências	e	empresas	
de	 modo	 a	 que	 possa	 ser	 utilizada	 por	
eventos	corporativos	em	comboios	regu-
lares	ou	especiais,	 recuperando	assim	o	
propósito	original	que	presidiu	à	transfor-

mação	desta	carruagem	em	1999.

Esta	carruagem	mantém-se	apta	a	200	km/h	e	ficou	
disponível	para	a	sua	nova	etapa	logo	após	a	reunião	do	
conselho	de	administração,	a	bordo.

O comboio n.º 866 à passagem por Aregos. ©  Álvaro Fernández

 Pormenor da Corail VIP. ©  Gil Monteiro

coMboio correio
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 O comboio IR 866 Pocinho - Porto, com a Corail VIP, saíndo de Ermesinde com a 1415. © João Cunha

 IR 866 Pocinho - Porto com a 1415 e a Corail VIP, Ermesinde. © João Cunha
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O regresso ao Porto perto da estação de Ermesinde. © Gil Monteiro

O IR 861 à passagem pela Palmilheira. © Tiago Duarte
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Uma visão mais abrangente 
da paisagem espectacular 
da linha do Douro junto a 
Aregos.

Álvaro Fernandéz

spotting

15
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cp retirou Material de 
ve da régua 

coMboio histórico do vouga vai ser reForçado 
coM Mais unidades

O mês de Maio foi um mês recheado de novi-
dades em matéria de preservação ferroviá-
ria, com o resgaste de veículos históricos 

que no futuro pretendem reforçar a oferta turística 
na linha do Vouga. Foram realizadas três marchas 
entre a Régua e Contumil, que recolheram ao parque 
oficinal portuense material de via estreita que esta-
va abandonado no coração duriense há bastantes 
anos.

A primeira circulação realizou-se no dia 15 de Maio, 
com o resgate de dois veículos de via estreita da Ré-
gua, nomeadamente de uma carruagem de bogies 
original do Minho e Douro (na CP AEyf 4126) e de um 
vagão do tipo U para transporte de água (UIC 944 3 
009-7). Neste dia o transporte fez-se da Régua para 

Contumil a cargo das locomotivas 1438 e 1413, com 
recurso a duas carruagens Schindler para peso-freio 
à habitual zorra de via estreita. 

A segunda marcha realizou-se no dia 25 de Maio, 
nos moldes da anterior, mas recorrendo apenas à 
locomotiva 1415. Foram recolhidos para Contumil 
dois vagões de bogies originais da rede do Minho 
e Douro, um coberto do tipo Ga (UIC 182 008-9) e 
um de bordas baixas do tipo Rklmn. A terceira e úl-
tima circulação realizou-se no passado dia 28, com 
uma composição semelhante à primeira recorrendo 
às 1415 e 1424, e que foi usada para resgatar um 
furgão também de bogies e do Minho e Douro (UIC 
92-29 009-4) adaptado em tempos às rotas turísticas 
do Vinho do Porto.

 Dia 15 de Maio, a composição a caminho da Régua à passagem por Rio Tinto. © Gil Monteiro
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Com estas marchas, tirando duas locomotivas da 
série E200, todo o material abandonado que ainda 
restava na estação da Régua foi recolhido a Contu-
mil. O objectivo será a sua recuperação a médio / 
longo prazo, à medida das prioridades. A primeira 
intervenção deverá ocorrer com o vagão para trans-
porte de água do tipo U, vagão que pretende agilizar 
as operações com locomotivas a vapor na linha do 
Vouga. Este vagão tinha sido já utilizado entre os 
anos de 2001 e 2004 na linha do Corgo nas circula-
ções históricas para abastecimento de água à E214.

Uma intervenção que deve ser destacada é a da 
carruagem AEyf 4126, tratando-se de um veículo 
precioso original do Minho e Douro de 1ª classe, 
construído em 1925, e que após mais de 50 anos de 
utilização intensiva em praticamente todas as vias 
estreitas portuguesas, terminou a sua carreira na 
linha do Corgo em finais da década de 70. A con-
firmar-se a sua recuperação, será a primeira carru-
agem histórica em Portugal a oferecer aos turistas 
comodidades de 1ª classe, e por isso com bancos 
espaçosos e devidamente estofados, ao contrário 
dos tradicionais bancos de madeira.

Recorde-se que em Contumil está já praticamente 
restaurada e pronta a integrar o Comboio Histórico 
do Vouga uma carruagem semelhante a esta, do Mi-
nho e Douro e também original de 1ª classe, tratan-

do-se da unidade AEyf 4116, que foi deslocada de 
Sernada para Contumil no passado mês de Feverei-
ro. Mas as semelhanças entre elas são apenas apa-
rentes e só exteriormente. É que a 4116, além de in-
cluir um pequeno compartimento, nos últimos anos 
de actividade na linha do Corgo foi despromovida 
com bancos de pau (portanto de 2ª classe), quando 
a linha do Corgo deixou de oferecer 1ª classe.

Com estas duas unidades, poderão ser quatro as 
carruagens de bogies do Minho e Douro com varan-
dins em estado operacional ao serviço do histórico. 
Mas todas elas diferentes, e que vão ajudar a colorir 
os diferentes comboios no Vouga, e a oferecer uma 
experiência única ao possibilitar reviver as condi-
ções de viagem que a nossa via estreita ofereceu 
ao longo de mais de 80 anos. Além destas, o lote 
no Vouga fica actualmente completo com mais duas 
carruagens de 3ª classe, uma Napoli com furgão e 
uma antiga de bogies do Vale do Vouga.

Além destas marchas, a CP pretende realizar nos 
próximos meses várias operações semelhantes a 
esta, com o objectivo de recolher a Contumil muito 
do material de via estreita que está há vários anos 
abandonado ao longo da linha do Douro. Além da 
Régua, o objectivo deverá ser recolher material da 
Livração, Tua e Pocinho.

  Dia 15 de Maio, transporte da carruagem AEyf 4126 e do vagão U, Ermesinde. © Gil Monteiro



 Dia 25 de Maio, a composição liderada pela 1415 passa pelo apeadeiro de Caldas de Modelo a caminho da Régua.
  ©  Álvaro Fernández
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 Marcha de seguimento de material n.º31302 [Régua - Contumil] , Rio Tinto, 15 de Maio. ©  Tiago Duarte
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 O regresso da Régua em direcção a Contumil com os vagões Ga e Rklmn, em pleno Viaduto da Sermanha.
 ©  Álvaro Fernández

 A marcha de  dia 25 de Maio, entre Contumil e a Régua, na passagem por Rio Tinto. ©  Gil Monteiro
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  Dia 25 de Maio, transporte dos vagões Ga e Rklmn, na passagem pela ponte do Tâmega. ©  Gil Monteiro

 Dia 28 de Maio, transporte do furgão de bogies, em direcção a Contumil na passagem por Ermesinde. ©  Tiago Duarte
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 Ainda o transporte do furgão, no final da estação de Ermesinde a caminho de Contumil.  ©  Gil Monteiro

 Uma vista de Contumil com os veículos de via estreita transportados desde a estação da Régua no dia 29 de Maio.
©  Tiago Duarte
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Medway retirou vagões 
do raMal da dai

O histórico ramal da DAI, na Quinta Grande, 
foi esvaziado de vagões no dia 30 de Maio, 
quando a Medway, em duas marchas con-

secutivas, extraiu os cerca de 1000 metros de va-
gões que ainda se encontravam por lá estacionados.

Entre	os	vagões	encontravam-se	seis	vagões	Zaes	do	
transporte	de	Biodiesel	que	já	há	muitos	anos	que	não	
são	utilizados,	uma	longa	fila	de	vagões	balastreiros	de	
tipo	Us,	vagões	cerealeiros	de	tipo	Tdgs	e	Tadgs	e	ain-
da	 os	 vagões	 fechados	 de	 tipo	His.	O	 destino	 destes	
vagões	deverá	ser	o	novo	parque	de	vagões	da	empre-
sa,	situado	no	terminal	da	MSC	do	Entroncamento,	cuja	
actividade	contentorizada	foi	 transferida	para	o	TVT.	O	
local	alberga	agora,	fora	dos	carris,	um	imenso	parque	
de	vagões	pertença	da	reserva	estratégica	da	empresa,	
aptos	a	voltar	ao	serviço	em	caso	de	necessidade	e	evi-

tando	o	pagamento	de	parqueamento	à	Infraestruturas	
de	Portugal.

Quanto	ao	ramal	da	DAI,	na	Quinta	Grande,	o	futuro	
deverá	 passar	 pelo	 seu	 levantamento.	 Para	 esta	 mo-
vimentação	a	IP	repôs	a	agulha	de	entrada,	que	havia	
sido	levantada	parcialmente	por	estar	em	mau	estado,	e	
agora	deverá	seguir-se	a	retirada	definitiva	dessa	agu-
lha,	condenando	assim	um	ramal	relativamente	recente	
e	que	serviu	sobretudo	ao	 longo	dos	anos	1990,	para	
importação	de	Beterraba	para	a	fábrica	da	DAI.	Nos	úl-
timos	15	anos	serviu	sobretudo	como	parque	de	vagões	
e	 por	 ali	 se	 encontrava	 também	um	antigo	 locotractor	
espanhol,	já	demolido.

Caiu	assim	o	pano	sobre	este	ramal,	em	tempos	um	
dos	mais	activos	da	nossa	rede.

 A marcha da manhã a caminho do ramal da DAI com as locomotivas 4708, 4713 e 1431 na estação de Coruche.

FotograFias : ricardo quinas ©
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 O primeiro comboio de regresso ao Entroncamento, com a 4713 a tracionar uma longa composição com vagões Tdgs, His, 
Tadgs e Zaes à passagem pela estação de Coruche.   

 No final do dia deu-se a segunda marcha com destino ao Entroncamento, desta vez com a 4709 na frente da composição, com a 
1431 a reboque e vários vagões Zaes e Us, na linha de Vendas Novas perto de Muge.
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renFe retira coMposições 
talgo de serviço

Está por saber se o desfecho é definitivo ou 
temporário, mas a operadora espanhola 
Renfe encaminhou três das cinco composi-

ções Talgo ao serviço dos comboios Lusitânia e Sud 
Expresso para o depósito de La Sagra, na província 
de Toledo. 

	Neste	depósito,	cujas	oficinas	dispõem	apenas	de	bi-
tola	europeia,	estão	parqueados	vários	outros	comboios	
Talgo,	à	espera	do	destino	final.	A	última	das	três	com-
posições	“portuguesas”	a	chegar	ali	foi	a	4C1,	encami-
nhada	na	manhã	de	6	de	Maio	por	uma	locomotiva	da	
série	333.4.	

Esta	movimentação	precedeu	a	confirmação,	no	final	
de	Maio,	de	que	a	Renfe	não	pretende	 repor	nenhum	
comboio	 nocturno	 até	 Dezembro,	 sendo	 que	 no	 caso	
dos	comboios	Lisboa	–	Madrid	essa	intenção	é	definiti-
va,	acabando	assim	o	mítico	Lusitânia	Expresso	que	há	
décadas	ligava	as	duas	capitais	ibéricas.

Destino	diferente	pode	ter	o	Sud	Expresso,	uma	vez	
que	a	totalidade	dos	seus	custos	é	suportada	pela	CP,	
que	tem	resistido	aos	défices	crónicos	para	manter	viva	
esta	circulação	mítica	da	ferrovia	europeia,	e	que	justi-
ficou	aliás	o	aluguer	em	permanência	de	duas	compo-
sições.	Neste	momento,	as	duas	composições	que	por	
acaso	de	rotação	ficaram	em	Lisboa	são	as	únicas	que	
se	podem	considerar	como	oficialmente	aptas	a	serviço	
comercial.

Apesar	das	notícias	vindas	de	Espanha,	em	Portugal		
não	existe	ainda	posição	oficial	quanto	à	continuidade	
de	qualquer	destes	serviços	–	sendo	certo	que,	do	outro	
lado	da	fronteira,	sopram	ventos	muito	pouco	favoráveis.

A composição de carruagens Talgo no Comboio internacional Sud Expresso; Irún -> Lisboa Santa Apolónia
Santarém, 12-05-2011.  © Ricardo Quinas
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linha do vale do sousa
Ojornal Público do dia 26 de Maio publicou 

alguns dados relacionados com o projecto 
de uma futura ligação ferroviária pelo Vale 

do Sousa.  

Segundo	o	jornal,	a	Comunidade	Intermunicipal	do	Tâ-
mega	e	Sousa,	da	qual	fazem	parte	os	os	municípios	de	
Amarante,	Baião,	Castelo	de	Paiva,	Celorico	de	Basto,	
Cinfães,	Felgueiras,	Lousada,	Marco	de	Canaveses,	Pa-
ços	 de	 Ferreira,	 Penafiel	 e	Resende	 encomendou	 um	
estudo	à	empresa	Trenmo	–	Engenharia	SA	relacionado	
com	a	construção	dessa	nova	ligação	ferroviária.	

Construir	 esta	 nova	 via-férrea	 iria	 permitir	 que	 Pa-
ços	de	Ferreira	ficasse	a	35	minutos	do	Porto,	Lousada	
a	 43	minutos	 de	 distância	 e	 Felgueiras	 a	 51	minutos.	
A	CIM	do	Tâmega	e	Sousa	pretende	até	que	a	 futura	
linha	vá	mais	além	de	Felgueiras,	 tem	o	objectivo	que	
siga	depois	até	Amarante	e	vá	acabar	na	estação	da	Li-
vração.	

Segundo	os	dados	disponibilizados	a	linha	teria	o	seu	
início	 na	 linha	 do	Douro	 na	 estação	 de	Valongo,	 com	
estações/apeadeiros	 em	 Gandra,	 Lordelo,	 Paços	 de	
Ferreira,	 Freamunde,	 Lousada	 e	 Felgueiras.	 Esta	 pri-
meira	 fase	teria	um	custo	de	cerca	de	181	milhões	de	
euros	 onde	 se	 incluem	 des-
pesas	 relativas	 à	 construção	
do	 traçado	e	das	respectivas	
estações,	 numa	extensão	de	
35,5	quilómetros	em	via	única	
e	electrificada.	

A	segunda	fase	do	projecto	
iria	 permitir	 ligar	 Felgueiras	
até	 Amarante,	 numa	 exten-
são	 de	 17,6	 quilómetros	 e	
com	 um	 custo	 estimado	 de	
109	milhões	de	euros.	Neste	
troço	 seriam	 implementadas	
paragens	na	Lixa,	Hospital	de	
Amarante	e	Amarante.	

De	Amarante	até	à	estação	
da	 Livração	 seria	 reconverti-
da	a	antiga	 linha	do	Tâmega	
em	via	estreita	que	foi	desac-
tivada	em	2009.	Segundo	um	
estudo	das	Infraestruturas	de	
Portugal,	requalificar	a	antiga	
linha	para	bitola	 ibérica	e	via	
electrificada	 teria	 um	 custo	
aproximado	 de	 37,5	 milhões	
de	euros.	No	entanto	este	tro-

ço	não	foi	alvo	de	análise	por	parte	da	Trenmo	e	por	isso	
não	faz	parte	do	estudo.	

O	Público	refere	ainda	que	a	exploração	e	manuten-
ção	da	linha	e	dos	comboios	teria	um	custo	anual	de	5,2	
milhões	de	euros,	o	que	pelas	receitas	estimadas	de	9	
milhões	de	euros	prevê	um	lucro	de	3,2	milhões	de	eu-
ros	ao	primeiro	ano,	com	a	linha	a	chegar	até	Felgueiras.	
O	lucro	seria	de	4,1	milhões	de	euros	caso	a	linha	che-
gasse	até	Amarante.	É	ainda	referido	que	a	CP	poderá	
conquistar	cerca	de	7,2	milhões	de	passageiros	por	ano.

Notícia	completa	em:	https://www.publico.pt/	
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cp repõe serviços de 
longo curso

O desenrolar da situação de Covid-19, que 
tem permitido voltar a uma situação pró-
xima da normalidade, levou a que a CP 

a partir do início de Junho voltasse a repor vários 
serviços do Longo Curso. No entanto nem todos os 
comboios vão voltar a circular como acontecia antes 
de se instalar o caos provocado pela pandemia. 

Assim,	após	o	dia	31	de	Maio,	o	serviço	de	Longo	Cur-
so	vai	sofrer	algumas	alterações	em	termos	de	horários	
relativamente	ao	que	ocorreu	durante	o	mês	de	Maio.	
Em	anexo	podemos	observar	a	 informação	disponibili-
zada	pela	empresa	pública	de	transportes	de	passagei-
ros,		

Os	 comboios	 alfa	 pendular	 n.º	 123	 e	 125	 (Lisboa	 -	
Santa	Apolónia	 --»	Porto	 -	Campa-
nhã),132	(Braga	--»	Lisboa	-	Santa	
Apolónia)	 vão	 ser	 suprimidos,	 en-
quanto	 do	 n.º	 127	 (Lisboa	 -	 Santa	
Apolónia	 --»	 Porto	 –	 Campanhã)	
passa	a	realizar-se	diariamente.	Os	
comboios	n.º	130,133	e	134	que	li-
gam	Braga	a	Lisboa	em	ambos	os	
sentidos	 vão	 voltar	 a	 circular	 dia-
riamente	 como	 acontecia	 antes	 da	
pandemia.	

Os	 comboios	 n.º135	 (Lisboa	 -	
Santa	 Apolónia	 --»	 Braga)	 	 e	 136	
(Braga	--»	Lisboa	-	Santa	Apolónia)	
vão	 ficar	 com	 as	 frequências	mais	
reduzidas.	 O	 Intercidades	 n.º	 722	
(Braga	 -»	 Lisboa),	 embora	 circule	
diariamente	 só	 o	 vai	 fazer	 entre	 o	
Porto	e	a	capital.

No	 caso	 de	Guimarães,	 os	 com-
boios	 alfa	 pendular	 vão	 continuar	
suprimidos	(n.º	140	e	141),	enquan-
to	são	repostos	os	serviços	de	inter-
cidades	entre	a	cidade	vimaranense	
e	Lisboa	com	os	serviços	n.º	620	e	
621.

Em	Viana	do	Castelo	a	circulação	
dos	 únicos	 Intercidades	 (um	 em	
cada	 sentido)	 mantém-se	 inaltera-
da	com	a	CP	a	efectuar	ambos	os	
comboios.

Na	Beira	Alta	 os	 Intercidades	 n.º	 510	 e	 n.º	 513	 vão	
voltar	a	circular	depois	de	estarem	suprimidos	durante	
semanas,	o	Intercidades	n.º	511	entre	Lisboa	e	Guarda	
só	se	vai	efectuar	aos	sábados,	enquanto	que	no	regres-
so,	o	último	descendente,	só	se	irá	efectuar	aos	domin-
gos,	ou	às	segundas	-	feiras	caso	estas	sejam	feriados	
oficiais.

A	 linha	da	Beira	Baixa	vai	ficar	sem	uma	ligação	em	
cada	sentido	entre	a	Covilhã	e	Lisboa	com	a	supressão	
dos	Intercidades	n.º	543	e	544.	

No	Alentejo,	quer	nas	ligações	entre	Lisboa	e	Évora,	
quer	nas	ligações	entre	Casa	Branca	e	Beja,	a	situação	
vai	ficar		normalizada	não	se	prevendo	qualquer	supres-
são	de	serviço.
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As	 ligações	 a	 Sul,	 entre	 Faro	 e	
Lisboa	e	Porto,	vão	perder	uma	ida	
e	 volta,	 com	 a	 supressão	 dos	 alfa	
pendular	 n.º	 180/1	 e	 186/7.	Vai	 no	
entanto	 ser	 reposta	 a	 outra	 ida	 e	
volta	com	os	comboios	n.º	182/3	e	
e	 184/5.	 Vão	 também	 regressar	 à	
linha	 as	 ligações	 entre	 a	 capital	 e	
o	Algarve	 com	 os	 Intercidades	 n.º	
572/3	e	672/3.

A	 empresa	 informou	 ainda	 o	 se-
guinte:	“Aos Clientes que já tenham 
bilhetes adquiridos para viajar em 
comboios Alfa Pendular e Intercida-
des que não se realizem, é permi-
tido o reembolso no valor do bilhe-
te adquirido, ou a sua revalidação, 
sem custos, para outro dia/comboio, 
até 10 dias após a data da viagem 
inicial.”

Mais	 informações	 disponíveis	 na	
pesquisa	de	horários	online	(https://
www.cp.pt/passageiros/pt/consul-
tar-horarios)	e	através	da	Linha	de	
Atendimento-	707	210	220.

	

Um dos serviços que vai continuar suprimido. Comboio 180/1  à passagem por Agualva, 05-09-2019.  © Valério Santos
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investiMentos na linha 
do douro 

A empresa pública que gere a rede ferroviária 
nacional, anunciou, através da sua página 
oficial a conclusão de três empreitadas que 

decorreram na Linha do Douro. 

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/centro-
-de-imprensa/concluidas-tres-empreitadas-de-estabili-
zacao-de-taludes-na-linha-do-douro 

Estas	 empreitadas	 estavam	 relacionadas	 com	 a	 ne-
cessária	estabilização	de	taludes	na	via-férrea	que	per-
corre	as	margens	do	Douro,	visaram	reforçar	as	condi-
ções	de	segurança	e	o	investimento	total	foi	de	cerca	de	
4	milhões	de	euros.

Os	trabalhos	decorreram	entre	os	quilómetros	56,550	
e	56,960	[entre	as	estações	de	Livração	e	Marco	de	Ca-
naveses],	 ao	 quilómetro	 89,5	 [entre	 os	 apeadeiros	 de	
Porto	de	Rei	e	de	Barqueiros]	e	finalmente	entre	os	qui-
lómetros	119,540	e	145,8	[entre	os	apeadeiros	do	Fer-
rão	e	da	Alegria].

No	total	das	três	empreitadas	foram	efectuados	traba-

lhos	em	15	diferentes	taludes,	onde	tinha	sido	identifica-
do	o	risco	da	queda	de	blocos	rochosos	sobre	a	linha.	
Para	consolidação	dos	taludes	foram	feitas	diversas	in-
tervenções	como	a	desmatação	da	área	envolvente	e	o	
respectivo	saneamento.	Foram	também	feitos	trabalhos	
ao	nível	da	reparação	de	blocos	com	pedra	argamassa-
da	e	foi	colocada	rede	de	protecção	de	alta	resistência.	
Finalmente	procedeu-se	à	drenagem	da	crista	do	 talu-
de	e	da	plataforma,	tendo	sido	criados	em	alguns	locais	
atravessamentos	hidráulicos.

Após	 a	 conclusão	 dos	 trabalhos	 relacionados	 com	
estas	três	empreitadas	a	IP	eliminou	os	afrouxamentos	
existentes	nos	locais,	acabando	assim	com	as	limitações	
de	 velocidades	 existentes	 e	melhorando	 consideravel-
mente	as	condições	de	circulação	e	consequentemente	
do	serviço	ferroviário	nestes	troços	da	Linha	do	Douro.

Segundo	os	dados	disponibilizados	pela	Infraestrutu-
ras	de	Portugal,	estas	 intervenções	decorreram	dentro	
de	um	plano	de	acção	da	empresa	que	tem	vindo	a	ser	
desenvolvido	ao	longo	dos	últimos	tempos	para	estabi-

FotograFias: inFraestruturas de portugal ©
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lizar	 diversos	 taludes	 na	 linha	 do	 Douro.	
Este	conjunto	de	intervenções	teve	um	in-
vestimento	de	cerca	de	5	milhões	de	euros.

É	intenção	da	IP	continuar	a	investir	em	
novas	empreitadas	de	manutenção	e	repa-
ração	de	vários	taludes	ao	longo	da	Linha	
do	Douro	durante	os	próximos	anos,	num	
investimento	 global	 que	 irá	 rondar	 os	 20	
milhões	de	euros.

Novos Investimentos

Enquanto	 se	 procedia	 à	 finalização	das	
empreitadas	 referidas	 anteriormente,	 a	
Portaria	n.º393/2020	do	dia	07	de	Maio	de	
202	 deu	 autorização	 à	 Infraestruturas	 de	
Portugal	para	proceder	à	repartição	de	en-
cargos	relativos	ao	contrato	para	a	emprei-
tada	da	“Linha	do	Douro	-	Reabilitação	da	
Superestrutura	de	Via	entre	Pinhão	e	Tua”.

Este	 documento	 surge	 da	 necessidade	
da	 IP	 voltar	 a	 investir	 na	manutenção	 da	
linha	do	Douro,	como	foi	assinalado	no	tex-
to	 anterior.	Deste	modo	a	 IP	pode	proce-
der	 à	 repartição	de	encargos	 relativos	 ao	
contrato	 para	 a	 empreitada	 da	 «Linha	 do	
Douro	-	Reabilitação	da	Superestrutura	de	
Via	entre	Pinhão	e	Tua»,	até	ao	montante	
global	de	4,950	milhões	de	euros.	No	en-
tanto	estes	valores	vão	ter	de	ser	repartidos	entre	2020,	
com	500	mil	euros	e	2021	com	4,450	milhões	de	euros.

Foi	 também	publicado	no	dia	12	de	Maio	o	Anúncio	
de	procedimento	n.º	4855/2020	relativo	à	empreitada	da	
“Linha	do	Douro	 -	Reforço	do	Muro	de	Suporte	ao	Pk	

119,080	(lado	esquerdo)”,	cujo	valor	do	preço	base	do	
procedimento	é	de	275	mil	euros,	com	um	prazo	de	exe-
cução	previsto	de	150	dias.
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No passado mês de Maio, o GPIAAF (Gabine-
te de Prevenção e Investigação de Aciden-
tes com Aeronaves e de Acidentes Ferrovi-

ários) publicou o relatório final da investigação ao 
incêndio que ocorreu durante a viagem do comboio 
n.º 4100 no dia 10 de Outubro de 2016. Iremos apre-
sentar apenas o sumário do relatório, devendo o lei-
tor proceder à leitura do mesmo que está disponível 
para consulta no site ofical do GPIAFF - www.gisaf.
gov.pt.

“Breve descrição da ocorrência

O acidente aconteceu no comboio n.º 4100, realizado 
com a unidade tripla diesel 592.038, na estação de Jun-
cal (Linha do Douro), pelas 06:00 do dia 10 de outubro 
de 2016.

O comboio regional de passageiros n.º 4100, do ope-
rador CP - Comboios de Portugal, E.P.E., era provenien-
te da estação de Régua e com destino à estação de Ca-
íde e circulava no horário previsto.

Durante a execução do serviço comercial, o operador 
de revisão e venda (ORV) sentiu durante o trajeto, e 
ainda na paragem no apeadeiro de Pala, um forte odor 
a gasóleo dentro do veículo traseiro. Após a partida do 
apeadeiro encaminhou-se pelo interior do comboio em 
direção à cabine de condução para ir avisar o maqui-
nista.

Após paragem na estação de Juncal, a tripulação des-
locou-se à cauda do comboio e constatou a existência 
de foco de incêndio no  motor  diesel n.º 3, tendo tentado 

de imediato combater o incêndio com os meios portáteis 
disponíveis na automotora, enquanto também evacuava 
os passageiros.

A extinção do fogo apenas foi possível com a interven-
ção dos B. V. do Marco de Canaveses, sendo a ocorrên-
cia dada como concluída às 10:00.

Não houve danos pessoais e o veículo onde se regis-
tou o incêndio sofreu danos na zona do motor n.º 3.

Do acidente resultou um custo direto avaliado em 
aproximadamente 364 mil euros.

Foi penalizada a circulação de 26 comboios, num total 
de 275 minutos de atraso, aos quais correspondeu um 
impacto económico convencionado no valor de cerca de 
13 mil euros.

Principais conclusões da investigação 

A investigação concluiu que o incêndio teve origem na 
fuga de combustível proveniente de dois tubos do sis-
tema de injeção de combustível do motor, os quais se 
encontravam desgastados.

O sistema das fixações do conjunto de tubos que in-
tegra o sistema de injeção de 
combustível do motor, entre a 
bomba e os injetores, tornava 
essas fixações sujeitas a desar-
ranjos regulares devido às suas 
condições de funcionamento.

As evidências indicaram que 
estes tubos estavam em con-
tacto quando montados e em 
funcionamento. O facto de se 
roçarem, devido à vibração re-
sultante do trabalhar do motor 
diesel, provocou um desgaste 
anormal nessa zona de contac-
to. Adicionalmente, foi também 
estabelecido que o aperto não 
controlado das abraçadeiras 
que deveriam manter a integri-

incêndio no coMboio n.º 4100
resuMo do relatório do gpiaaF

Aspecto exterior após o incêndio. Adaptado de Relatório Final de Investigação de Segurança 
- Incêndio no comboio n.º 4100, na Linha do Douro, em 10-10-2016
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dade e posição dos tubos, levou ao seu 
esmagamento e agravou o referido des-
gaste, culminando na perfuração da pa-
rede dos tubos.

As operações de inspeção e manuten-
ção a que esse sistema estava sujeito 
não foram apropriadas para garantir a 
sua adequada conservação, resultando, 
a prazo, em condições de fixação dos tu-
bos que os sujeitou a desgastes e defor-
mações que resultaram na sua fissura-
ção e consequente fuga de combustível 
para cima do motor. Esse combustível 
acabou por entrar em combustão, resul-
tando no incêndio do veículo.

Esta condição estava latente em to-
das as UTD das séries 592.0 e 592.2, 
as quais tinham um histórico significativo 
(desde há pelo menos 11 anos) de incên-
dios recorrentes e com a mesma causa, 
quer antes de entrarem ao serviço em 
Portugal, quer depois.

No entanto, ao longo dos anos, tal não 
motivou uma revisão do sistema de fixa-
ção ou dos processos de manutenção 
que se revelasse eficaz para reduzir o risco a um nível 
tão baixo quanto razoável, nem esse histórico foi tido 
em consideração pela empresa de transporte ferroviário 

(ETF) nem pela autoridade nacional de segurança fer-
roviária no processo de autorização e monitorização da 
utilização daquele material circulante na rede ferroviária 
nacional (RFN).

Após o acidente, a entida-
de responsável pela manu-
tenção (ERM) dos veículos 
implementou uma série de 
ações de revisão ou substi-
tuição completa do sistema 
de tubagens de injeção de 
combustível e de ações de 
mitigação do risco de incên-
dio com origem em fugas de 
combustível deste sistema, 
onde todas as UTD 592 a 
operar em Portugal foram in-
tervencionadas.

Desde então nenhum ou-
tro incêndio foi registado em 
Portugal com estes veícu-
los.”

Fonte:

http://www.gisaf.gov.pt/

Aspecto exterior do motor após desmontagem. Adaptado de Relatório Final de 
Investigação de Segurança - Incêndio no comboio n.º 4100, na Linha do Douro, em 

10-10-2016.

Cablagem eléctrica destruída pelo incêndio . Adaptado de Relatório Final de 
Investigação de Segurança - Incêndio no comboio n.º 4100, na Linha do Douro, em 

10-10-2016.

Sequência de eventos da emergência ferroviária . Adaptado de Relatório Final de Investigação de 
Segurança - Incêndio no comboio n.º 4100, na Linha do Douro, em 10-10-2016.
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electriFicação da linha do 
algarve entre tunes e lagos

A Agência Portuguesa do Ambiente dispo-
nibilizou no seu site o Estudo de Impacte 
Ambiental e Projecto de Execução para a 

Electrificação da Linha do Algarve no Troço Tunes – 
Lagos. Já anteriormente tinha sido colocado o mes-
mo tipo de documento relativo ao troço compreendi-
do entre as estações de Faro e de Vila Real de Santo 
António que foi alvo de um resumo na Trainspotter 
n.º113 de Janeiro de 2020.

Este novo documento abrange diversas valências 
relacionadas com a necessária intervenção que terá 
de ser efectuada nos cerca de 45 quilómetros exis-
tentes entre Tunes e Lagos com vista à electrifica-
ção da via-férrea.

Tal como aconteceu em Janeiro, nesta edição va-
mos também publicar uma apresentação resumida 
das intervenções mais relevantes que estão previs-
tas acontecer em termos ferroviários. O documento 
original do estudo está disponível em: 

http://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=3319

Electrificação
Actualmente	apenas	40	quilómetros	da	linha	do	Algar-

ve	é	que	se	encontram	electrificados,	mais	precisamente	
o	troço	existente	entre	as	estações	de	Tunes	e	de	Faro.	
A	energia	que	alimenta	esses	quilómetros	é	proveniente	
da	subestação	de	tracção	eléctrica	(SST)	existente	em	
Tunes,	única	que	existe	actualmente	no	Algarve,	sendo	
que	é	previsto	a	 construção	de	uma	nova	subestação	
para	no	futuro	alimentar	a	linha	no	sotavento	algarvio	até	
Vila	Real	de	Santo	António.

A	opção	para	alimentar	os	45	quilómetros	que	sepa-
ram	Tunes	e	Lagos	passa	por	aproveitar	a	energia	da	
subestação	de	Tunes,	que	actualmente	tem	capacidade	
de	2x12	MVA,	que	irá	ser	alvo	de	ampliação,	reforçando	
a	capacidade	da	mesma	e	adequando	a	estrutura	às	ne-
cessidades.	Ou	seja	não	haverá	a	necessidade	de	cons-
truir	uma	nova	subestação.	Não	foi	explicado	em	porme-
nor	no	documento	como	se	vai	proceder	à	ampliação	da	
subestação	e	que	tipo	de	intervenção	terá	de	ser	feita.	

Como	era	suposto,	o	sistema	a	utilizar	será	o	1x25kV	
Hz,	que	é	o	utilizado	em	toda	a	rede	ferroviária,	excep-

FotograFias : pedro andré ©

Subestação de Tracção de Tunes, situada junto da bifurcação da linha do Sul com a ligação até Lagos.
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to	na	linha	de	Cascais.	A	catenária	a	
colocar	será	o	modelo	LP	12,	prepa-
rado	 para	 velocidades	 máximas	 de	
200	 km/h,	 considerando	 parâmetros	
para	uma	velocidade	máxima	de	ex-
ploração	de	160	km/h.	No	barlavento	
algarvio,	pese	embora	a	utilização	da	
catenária	LP	12,	a	velocidade	máxima	
entre	Tunes	e	Lagos	irá	cingir-se	aos	
90	km/h	já	que	segundo	a	Tabela	de	
Velocidades	Máximas	é	esse	o	limite	
imposto	 devido	 a	 vários	 factores,	 o	
principal	 está	 relacionado	 com	a	 ve-
locidade	do	traçado	de	via	referente	a	
comboios	convencionais.	

Ainda	relativamente	à	escolha	des-
te	tipo	de	catenária,	a	opção	é	a	mais	
racional	em	termos	de	logística	e	ma-
nutenção	 já	que	é	o	modo	mais	utili-
zado	na	rede	ferroviária	nacional	o	que	permite	que	em	
caso	de	necessidade	sejam	facilmente	adquiridas	peças	
de	substituição.

A	colocação	dos	postes	de	catenária	será	feita	recor-
rendo	 a	 pequenos	 reperfilamentos	 de	 taludes	 e	 caso	
necessários	serão	construídos	nichos	em	perfis	de	es-
cavação	ou	em	estruturas	de	contenção	existentes.	Em	
qualquer	 um	 dos	 casos	 referidos	 acima	 não	 será	 pre-
ciso	 instalar	postes	 fora	do	domínio	público	 ferroviário.	
Os	postes	de	catenária	serão	em	perfil	metálico	HEA	ou	
HEB,	do	mesmo	tipo	que	é	previsto	utilizar	na	electrifi-
cação	do	troço	Faro	–	Vila	Real	de	Santo	António,	e	que	
é	o	habitualmente	utilizado	no	resto	do	país.	Esta	infor-
mação	não	está	disponível	no	EIA,	mas	não	fará	sentido	
que	sejam	utilizados	outros	modelos	de	postes.

Será	ainda	necessário	que	sensivelmente	a	meio	do	

troço	dos	45	quilómetros,	muito	provavelmente	nos	arre-
dores	da	estação	de	Estômbar	–	Lagoa,	seja	 instalado	
um	feeder	(linha	de	alimentação	eléctrica)	de	reforço	de	
secção,	sendo	que	o	 feeder	será	 instalado	nos	postes	
de	catenária	e	ligado	a	esse	através	de	seccionadores.

Passagem	Superior
Segundo	o	EIA	existem	10	passagens	superiores	rodo-

viárias,	mas	apenas	num	caso	será	necessário	intervir.

Junto	ao	antigo	apeadeiro	da	Figueira,	a	estrada	na-
cional	125	passa	sobre	a	linha	ao	quilómetro	337,690.	A	
altura	existente	entre	a	via-férrea	e	o	tabuleiro	da	pon-
te	 não	permite	 a	 colocação	dos	elementos	da	 catená-
ria.	Assim	é	necessário	proceder-se	a	uma	alteração	no	
perfil	 longitudinal,	ou	seja	será	necessário	efectuar	tra-
balhos	de	rebaixamento	da	via	numa	extensão	de	apro-
ximadamente	480	metros	entre	os	quilómetros	337,435	

e	 337,915.	 No	 ponto	
crítico	 do	 local	 onde	a	
estrada	 cruza	 a	 linha	
será	 necessário	 obter	
um	 rebaixamento	 de	
via	 de	 55	 centímetros,	
permitindo	desse	modo	
a	instalação	da	catená-
ria	sob	a	passagem	su-
perior	existente.

Serão	 ainda	 feitos	
trabalhos	de	reposicio-
namento	 de	 uma	 con-
duta	destinada	a	enca-
minhar	 as	 águas	 para	
um	 afluente	 da	 ribeira	
do	Farelo.

O rebaixamento da via vai decorrer nesta zona de modo a permitir a instalação da catenária sob a 
ponte visível na fotografia que serve para a passagem da estrada nacional 125.

O final da electrificação na saída da estação de Tunes em direcção a Lagos.
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Passagens	de	Nível
No	que	toca	a	este	assunto,	normalmente	dos	mais	

complicados	para	intervir	e	encontrar	soluções,	o	pla-
no	 de	 electrificação	 refere-se	 a	 apenas	 dois	 casos	
que	vão	obrigar	ao	encerramento	das	passagens	de	
nível,	no	Poço	Barreto	e	em	Portimão.

Poço Barreto

Actualmente	existe	uma	passagem	de	nível	ao	qui-
lómetro	313,914	a	cerca	de	150	metros	do	apeadeiro	
do	Poço	Barreto.	É	neste	local	que	a	estrada	nacional	
n.º	269,	que	permite	a	ligação	entre	o	Algoz	e	Silves,	
atravessa	a	linha.

A	solução	apresentada	para	a	supressão	da	passa-
gem	de	nível	passa	pela	construção	de	uma	passagem	
superior.	Para	tal	será	necessário	construir	novos	arru-
amentos	e	requalificar	parte	dos	acessos	às	estradas	já	
existentes.

O	novo	restabelecimento	vai	iniciar-se	a	este	da	actual	
passagem	de	nível	sendo	aberta	uma	nova	estrada	que	
dará	acesso	a	uma	nova	rotunda	que	servirá	de	ponto	
de	encontro	entre	a	estrada	nacional	n.º	269	e	a	estrada	
municipal	n.º	1158.	Dessa	rotunda	sairá	a	estrada	que	
irá	passar	sobre	a	via	 férrea	a	oeste	do	apeadeiro,	ao	
quilómetro	314,254	e	que	irá	entroncar	na	estrada	nacio-
nal	n.º	269	na	saída	do	aglomerado	populacional.

Esta	opção	vai	permitir	aproveitar	parte	de	um	cami-
nho	rural	existente	em	cerca	de	160	metros.	O	espaço	
é	limitado	pela	existência	de	um	canal	de	rega	o	que	vai	
obrigar	à	expropriação	de	terrenos	agrícolas	para	a	im-
plementação	da	nova	rodovia.	Todo	o	restabelecimento	
rodoviário	 irá	 ficar	 ladeado	 de	
passeio	 para	 permitir	 a	 circu-
lação	pedonal	em	 toda	a	área	
afectada	pela	intervenção.

Para	a	construção	da	passa-
gem	 superior,	 tendo	 em	 conta	
o	 enquadramento	 com	 a	 área	
envolvente,	 foi	escolhido	o	se-
guinte	 perfil	 transversal:	 Uma	
faixa	de	rodagem	com	6	metros	
de	 largura	 com	 duas	 vias	 de	
circulação	 e	 com	 uma	 inclina-
ção	transversal	para	o	exterior	
da	via.	As	bermas	vão	ficar	com	

0,50	metros	de	largura	e	o	passeio	situado	do	lado	es-
querdo	irá	ter	1,5	metro	de	largura.

Durante	os	trabalhos	está	previsto	um	volume	de	es-
cavação	de	cerca	de	1	200	metros	cúbicos	e	um	volume	
de	aterros	com	cerca	de	32	000	metros	cúbicos.	O	via-
duto	da	passagem	superior	vai	ter	um	comprimento	de	
72	metros,	dividido	em	4	tramos.	O	tramo	1	e	4	situados	
junto	aos	encontros	vão	ter	16	metros	de	extensão,	e	os	
tramos	2	e	3	situados	ao	centro	do	viaduto	vão	 ter	20	
metros	de	comprimento	cada	um	deles.

O	espaço	existente	sob	o	viaduto	vai	permitir	a	passa-
gem	da	linha	ferroviária	e	de	um	caminho	rural	sob	o	tra-
mo	2,	sendo	que	o	canal	de	rega	vai	ficar	sob	o	tramo	3.

A	extensão	total	desta	solução	é	aproximadamente	de	
855	metros,	sendo	que	o	mesmo	 irá	ocupar	uma	área	
de	cerca	de	2,08	hectares	fora	do	Domínio	Público	Fer-
roviário.

Plano da futura passagem superior do Poço Barreto. Adaptado do EIA.

Imagem do Google Earth da área a intervir. Adaptado do EIA.

Vista da passagem de nível no Poço Barreto. Maio de 2020.
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Portimão

Em	Portimão	é	intenção	suprimir	a	passagem	de	nível	
existente	ao	quilómetro	330,009	situada	no	atravessa-
mento	da	linha	pela	estrada	de	Monchique,	naquela	que	
é	uma	das	artérias	 rodoviárias	mais	movimentadas	da	
cidade.	A	passagem	de	nível	está	situada	a	cerca	de	280	
metros	a	oeste	da	estação.

O	plano	para	a	supressão	da	travessia	rodoviária	tem	
como	base	uma	proposta	de	traçado	apresentada	pela	
autarquia	de	Portimão,	e	irá	ligar	duas	rotundas	que	já	
existem,	entre	a	rua	Caldeira	do	Moinho,	onde	se	ini-
cia	o	traçado,	e	a	rua	Comandante	Carvalho	Araújo,	
onde	terá	o	seu	fim.	A	área	de	intervenção	terá	maior	
impacto	na	zona	do	parque	de	feiras	e	exposições.

Para	 a	 construção	 dos	 acessos	 ao	 futuro	 viaduto	
será	necessário	proceder	à	ocupação	de	parte	do	ter-
reno	 utilizado	 para	 parqueamento	 de	 autocarros	 da	
EVA,	 e	 eliminar	 o	 acesso	 à	 estação	 elevatória.	 No	
caso	do	parque	da	camionagem	o	acesso	ficará	inal-
terado,	 sendo	 necessários	 apenas	 alguns	 trabalhos	
de	modificação	dos	lugares	de	estacionamento.	Para	
a	estação	elevatória	será	construído	um	novo	acesso	
a	partir	do	parque	de	feiras	e	exposições.	Serão	ainda	
necessários	trabalhos	na	zona	envolvente	à	rotunda	
da	rua	Caldeira	Moinho.

O	 traçado	 da	 futura	 passagem	 superior	 vai	 decor-
rer	 quase	 na	 sua	 totalidade	 em	 viaduto,	 de	modo	 a	
minimizar	os	espaços	ocupados	a	nível	do	terreno.	O	
viaduto	que	vai	contar	com	uma	extensão	total	de	208	
metros	vai	ser	composto	por	7	tramos.	Os	tramos	1	e	
7,	junto	dos	encontros,	vão	ter	um	comprimento	de	24	
metros.	Os	tramos	2,3,4,5	e	6	têm	uma	extensão	indi-
vidual	de	32	metros.

Será	sob	o	 tramo	6	que	 irá	passar	a	 linha	 férrea	e	
a	rua	do	Moinho.	O	atravessamento	da	via-férrea	 irá	

ocorrer	ao	quilómetro	330,009.

	A	extensão	total	desta	solução	é	aproximadamente	
de	365	metros,	sendo	que	o	mesmo	ocupa	uma	área	
de	 cerca	 de	 0,62	 hectares	 fora	 do	Domínio	Público	
Ferroviário.	 Está	 previsto	 um	 volume	 de	 escavação	
de	cerca	de	800	metros	cúbicos	e	um	volume	de	ater-
ro	de	cerca	de	2	300	metros	cúbicos.

	Para	a	construção	da	passagem	superior,	tendo	em	
conta	 o	 enquadramento	 com	 a	 área	 envolvente,	 foi	
escolhido	o	seguinte	perfil	 transversal:	uma	faixa	de	
rodagem	com	7	metros	de	largura,	com	duas	vias	de	
circulação	e	inclinação	transversal	para	o	exterior	da	
via,	bermas	com	0,50	metros	de	largura	e	colocação	

de	passeios	com	2,25	metros	de	largura	em	ambos	os	
lados	da	via.

A	actual	passagem	de	nível	automatizada	será	recon-
vertida	para	passagem	de	nível	pedonal.

Nota: Em 2018 foi anunciado pela Infraestuturas 
de Portugal a supressão de 7 passagens de nível da 
linha do Algarve até ao ano de 2020 onde já se inclu-
íam os casos de Portimão e de Silves (Poço Barreto). 
Nessa mesma altura era intenção da IP suprimir 

Vista da passagem de nível em Portimão. Maio de 2020.

Plano da futura passagem superior de Portimão. Adaptado do EIA.

Imagem do Google Earth da área a intervir. Adaptado do EIA.

Imagem do Google Earth da área a intervir. Adaptado do EIA.
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as passagens de nível situadas em Estômbar e 
Parchal, situadas neste troço ferroviário que foi 
alvo do EIA. No documento não existe qualquer 
referência às mesmas, não se sabendo assim se 
o processo de supressão irá ou não avançar em 
breve.

Estações	e	Apeadeiros

A	nível	das	estações	as	intervenções	previstas	são	
bastante	simples	e	vão	ocorrer	em	Lagos,	Portimão,	
Mexilhoeira	Grande,	Estômbar	–	Lagoa,	Silves	e	Al-
cantarilha.	Nestes	casos	existem	edifícios	em	que	o	
espaço	existente	é	suficiente	para	ser	reaproveitado.	
Vão	ser	feitas	algumas	obras	de	modificação	de	di-
visões	existentes	que	se	vão	 transformar	em	salas	
técnicas,	estando	ainda	previstas	obras	de	reabilita-
ção	dos	edifícios.	

Na	zona	dos	apeadeiros	da	Meia	Praia,	Ferragudo,	
Poço	Barreto	e	Algoz	vão	ser	erguidos	novos	edifí-
cios	 técnicos.	Com	uma	construção	em	alvenaria	a	
área	total	destas	novas	estruturas	será	de	cerca	de	
16	metros	quadrados,	uma	situação	 idêntica	à	pre-
vista	para	a	zona	do	sotavento	da	linha	do	Algarve.	
Para	a	implementação	dos	novos	edifícios	não	será	
necessário	 proceder	 à	 expropriação	 de	 terrenos	 já	
que	os	mesmos	vão	ocupar	áreas	do	Domínio	Pu-
blico	Ferroviário.	As	novas	construções	vão	ser	 im-
plementadas	numa	zona	próxima	dos	extremos	das	
plataformas	 nos	 casos	 do	 Algoz,	 Poço	 Barreto	 e	
Ferragudo.	Na	Meia	Praia	o	novo	edifício	técnico	irá	
ficar	nas	 traseiras	do	abrigo	de	passageiros,	numa	
área	onde	em	tempos	existiu	uma	construção	similar	
à	 existente	 no	Alvor.	Com	a	 construção	 do	 edifício	
técnico	da	Meia	Praia	está	previsto	que	se	proceda	à	
demolição	de	duas	pequenas	edificações	relaciona-
das	com	a	passagem	de	nível	automatizada	existen-
te	no	local,	passando	os	equipamentos	para	o	inte-
rior	do	novo	espaço.

Embora	existam	edifícios	de	passageiros	em	Fer-
ragudo,	Poço	Barreto	e	Algoz,	será	opção	da	Infra-
estruturas	de	Portugal	deixar	os	mesmos	vagos	para	
possível	aluguer	dos	espaços	como	já	acontece	ac-
tualmente	em	Ferragudo.

Quanto	aos	apeadeiros	desactivados	de	Odiáxere	
e	do	Alvor,	que	também	contam	com	edifícios	encer-
rados	há	vários	anos,	não	há	qualquer	referência	aos	
mesmos	no	EIA.

 Localização do futuro edifício técnico na Meia Praia. O X identifica 
o que vai ser demolido

Localização do futuro edifício técnico no Algoz.

 Localização do futuro edifício técnico no Poço Barreto.

Localização do futuro edifício técnico em Ferragudo.
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Pontes
Das	várias	pontes	existentes	entre	Tunes	e	Lagos,	

a	 grande	 maioria	 de	 pequenas	 dimensões,	 apenas	
as	ponte	de	Portimão	e	do	Vale	da	Lama	vão	ter	de	
ser	alvo	de	intervenção.	A	situação	actual	destas	tra-
vessias	revela	que	não	existe	espaço	suficiente	para	
instalação	 do	 gabarito	 dinâmico	 do	 pantógrafo.	 Os	
trabalhos	que	vão	decorrer	nestas	pontes	vão	decor-
rer	dentro	do	espaço	do	Domínio	Público	Ferroviário.

Ponte de Portimão

A	ponte	sobre	o	rio	Arade	fica	situada	ao	quilómetro	
329,234	da	parte	do	barlavento	da	linha	do	Algarve	
e	 foi	 construída	 na	 década	 de	 20	 do	 século	 pas-
sado.	Tem	uma	extensão	 total	 de	325	metros,	 in-
cluindo	os	encontros,	e	é	composta	por	6	vãos	com	
aproximadamente	50	metros	cada.

Cada	 um	 dos	 vãos,	 simplesmente	 apoiado,	 é	
constituído	por	treliças	duplas	do	tipo	Pratt	em	que	
o	banzo	superior	é	em	arco.	As	treliças	são	contra-
ventadas	entre	si	superiormente	e	a	nível	do	tabu-
leiro	 na	 parte	 inferior.	O	 tabuleiro	 colocado	 sobre	
pilares	em	cantaria,	com	os	encontros	também	em	
cantaria,	permite	a	passagem	do	comboio	no	seu	
interior	o	que	leva	a	que	actualmente	não	exista	es-
paço	disponível	para	a	instalação	dos	elementos	da	
catenária.

Os	trabalhos	a	decorrer	na	ponte	vão	ser	dividi-
dos	pela	alteração	do	posicionamento	de	diversas	
travessas	superiores	da	ponte	e	a	criação	de	estru-
turas	para	suportar	os	postes	da	catenária.

Para	resolver	o	primeiro	problema	vai	ser	neces-
sário	elevar	as	travessas	existentes	na	entrada	e	
na	saída	de	cada	um	dos	arcos	da	ponte,	permi-
tindo	assim	que	se	possa	proceder	à	colocação	do	
fio	 de	 contacto	 da	 catenária	 por	 baixo	 das	mes-
mas,	sendo	que	o	cabo	de	suporte	irá	passar	por	
cima.	 Resumidamente	 serão	 retiradas	 algumas	
travessas	que	vão	posteriormente	ser	recolocadas	
a	0,25	metros	acima	do	local	original.	Serão	insta-
ladas	novas	chapas	de	ligação	entre	as	travessas	
e	os	arcos.

A	 colocação	 dos	 postes	 de	 catenária	 não	 irá	
apresentar	problemas	de	maior.	Está	previsto	que	
a	localização	dos	suportes	dos	postes	de	catenária	
coincida	com	os	pilares	da	ponte	e	os	encontros,	
que	segundo	o	estudo	apresentam	as	proprieda-
des	necessárias	para	esse	efeito.	A	estrutura	pla-
neada	passa	por	se	construir	um	conjunto	de	perfis	
laminados,	que	serão	soldados	entre	si,	e	que	irão	
suportar	o	poste	da	catenária.

Ponte sobre o rio Arade com a cidade de Portimão em fundo.

Situação actual da estrutura da ponte. Adaptado do EIA.

Imagem do resultado final após a intervenção finalizada . 
Adaptado do EIA.

A alteração que vai permitir aumentar o espaço interior da ponte e a 
futura colocação da catenária.  Adaptado do EIA.
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Fixação do poste de catenária nos pilares de 
cantaria da ponte . Adaptado do EIA.

 Fixação do poste de catenária nos pilares de cantaria da ponte . Adaptado do EIA.

Desenho técnico da passagem da catenária na ponte de Portimão com os dois cabos. O fio de contacto no interior da estrutura e o fio de 
suporte por cima da mesma. Vista lateral, adaptado do EIA.

 Desenho técnico da passagem da catenária na ponte de Portimão com os dois cabos. O fio de contacto no interior da estrutura e o fio de 
suporte por cima da mesma. Vista de cima, adaptado do EIA.
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Ponte do Vale da Lama

Esta	 ponte	 fica	 localizada	 ao	 quilómetro	 340,900	
entre	a	estação	da	Mexilhoeira	Grande	o	apeadeiro	
desactivado	de	Odiáxere.	Foi	edificada	na	década	de	
20	do	século	passado,	mas	foi	alvo	de	obras	de	inter-
venção	e	reforço	entre	1999	e	2000.

A	ponte	é	constituída	por	apenas	um	vão	com	cerca	
de	40	metros,	que	é	suportado	por	encontros	em	can-
taria.	O	tabuleiro,	simplesmente	apoiado,	foi	construí-
do	com	recurso	a	treliças	duplas	do	tipo	Pratt	em	que	
os	extremos	são	inclinados.	As	treliças	são	contraven-
tadas	entre	si	a	nível	superior	e	a	nível	inferior	junto	ao	
tabuleiro.	Também	neste	caso	o	comboio	circula	pelo	
interior	da	estrutura	metálica	da	ponte.

Tal	como	no	caso	anterior	o	EIA	destaca	as	interven-
ções	que	serão	necessárias	fazer	para	permitir	a	elec-
trificação	da	via.	Será	necessário	proceder	à	alteração	
das	geometrias	de	diversas	 travessas	superiores	da	
ponte	e	ainda	à	criação	das	estruturas	necessárias	ao	
suporte	dos	postes	da	catenária.

Para	criar	espaço	para	a	instalação	do	gabarito	dinâ-
mico	do	pantógrafo	será	necessário	que	se	substitua	
as	escoras	transversais	e	das	travessas	superiores	
na	sua	totalidade	até	à	ligação	das	vigas	principais.	
A	intervenção	irá	teoricamente	garantir	uma	folga	de	
aproximadamente	 5	 centímetros	 ao	 gabarito	 dinâ-
mico.	As	escoras	terão	de	ser	mais	inclinadas	para	
permitir	a	acomodação	desse	mesmo	gabarito	e	vão	
ser	formadas	por	cantoneiras	duplas	com	a	mesma	
secção	das	existentes.

Quanto	à	viga	metálica	superior,	as	cordas	irão	ter	
a	mesma	secção	das	originais.	Para	reduzir	a	flexibi-
lidade	do	pórtico	e	aumentar	simultaneamente	a	re-
sistência	das	travessas	ao	corte,	será	adoptada	uma	
chapa	continua	entre	montantes	e	cordas.

Esta	estratégia	será	utilizada	de	modo	semelhante	
para	as	travessas	dos	pórticos	de	entrada	e	saída.	

Estas	travessas	são	compostas	por	uma	treliça	tridimen-
sional	e	por	isso	vão	ser	mantidas	as	mesmas	diagonais	
perpendiculares	às	travessas	e	o	travamento	das	esco-
ras.	A	ligação	entre	os	diversos	elementos	será	efectua-
da	com	recurso	a	rebites.

Estrutura actual da ponte do Vale da Lama. Adaptado do EIA.

Estrutura da ponte do Vale da Lama após a intervenção para 
instalação da catenária. Adaptado do EIA.

Ponte do Vale da Lama.
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O	suporte	dos	postes	de	catenária	irá	acontecer	ape-
nas	nos	encontros	de	cantaria	da	ponte	sendo	utilizado	
o	mesmo	método	da	ponte	de	Portimão.	O	“curto”	com-
primento	da	ponte	faz	com	que	não	sejam	necessários	
colocar	suportes	de	catenária	no	tabuleiro.

Todas	as	outras	pontes,	Mesquita,	Ribeira	da	Torre	e	
Farelo,	não	será	necessário	efectuar	qual-
quer	trabalho	relacionado	com	a	instalação	
da	 catenária	 já	 que	 a	 distância	 existente	
entre	postes	é	suficiente	para	ultrapassar	
o	comprimento	das	pontes.	

Taludes	e	estruturas	
de	contenção

Embora	o	EIA	aponte	 uma	 série	 de	 ta-
ludes	 e	 estruturas	 de	 contenção	 que	 ne-
cessitam	 de	 ser	 intervencionados,	 os	
trabalhos	 apontados	 para	 os	 mesmos	
não	apresentam	à	primeira	 vista	grandes	
dificuldades.	 Os	 taludes	 apresentam	 ins-
tabilidade	 nas	 estruturas	 existentes	 e	 as	
estruturas	de	 contenção	padecem	de	um	
estado	de	conservação	insuficiente.	A	fal-
ta	de	intervenção	nestes	locais	pode	levar	
a	 que	 num	 futuro	 próximo	 possam	 surgir	
anomalias	que	impeçam	o	correcto	funcio-
namento	 da	 estrutura.	Como	 consequên-
cia	 há	 o	 risco	 de	 a	 plataforma	 ferroviária	
ser	afectada	advindo	daí	possíveis	 riscos	
em	termos	da	circulação	ferroviária.

Estas	intervenções,	que	abrangem	6	zo-
nas	distintas,	ficam	situadas	entre	os	quiló-
metros	315	e	334.	

Para	melhor	compreensão	dos	diversos	locais	que	fo-
ram	realçados	no	estudo	de	impacte	ambiental	disponi-
bilizamos	os	quadros	referentes	aos	mesmos	que	foram	
publicados	no	EIA.	Ainda	em	anexo	estão	fotografias	de	
alguns	dos	locais	a	intervir	futuramente.

Fixação do poste de catenária nos pilares nos encontros da 
ponte. Adaptado do EIA.

Fixação do poste de catenária nos pilares nos encontros da ponte.
Adaptado do EIA.



coMboio correio

41

coMboio correio

Quilómetro 315,7. Maio de 2020.

Quilómetro 326,5. Janeiro de 2020.

Quilómetro 327,07. É visível do lado esquerdo as placas de suporte da via ligeiramente deformadas. Setembro de 2018.

Quilómetro 314,15 local do final da intervenção neste 
talude. Maio de 2020 Quilómetro 327,6 até 327,8. Maio de 2020.
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Proximidades do quilómetro 332,4.Maio de 2020.

Quilómetro 336,7. Maio de 2020.

Quilómetro 327. Maio de 2020.



Um dos locais mais 
visitados no ramal de Neves 
Corvo perto da aldeia do 
Beringelinho, desta vez com 
uma vista aérea da zona. 
Maio de 2020.

João Cunha

spotting
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as  obras eM curso do Ferrovia 2020
Linha do Minho

Na nova estação técnica do 
Carreço continua-se a circular 

pela linha desviada, mantendo-
se a linha direta a receber 

algumas intervenções e ao 
mesmo tempo a servir para 

resguardo de material das 
obras.

Esta nova estação já com os 
postes de catenária erguidos.

44

E eis que o país começa a dar os primeiros passos para 
a normalidade. O fim do confinamento e uma maior 
liberdade de circulação permitiram que durante o mês 

de Maio fosse possível obter imagens de algumas das mais 
importantes obras ferroviárias nacionais. Embora com o atra-
so que é apanágio deste tipo de intervenções em Portugal, as 
obras vão avançando no terreno e podemos afirmar que já “há 
luz ao final do túnel”. Mais uma vez temos a agradecer o im-
prescindível trabalho de recolha a que o António Gonçalves 
nos tem brindado desde o início dos trabalhos na Beira Baixa, 
a que se juntam nesta edição as fotografias do João Morgado 
que captou imagens fantásticas. Um agradecimento também 
ao Valério Santos que tem acompanhado amíude os trabalhos 
na linha do Minho. E é por esta ultíma que começamos com 
uma “viagem” entre o Carreço e Valença do Minho.

FotograFias: valério santos ©



 Ao PK 91,1 do lado esquerdo 
está a ser construído um muro. 

Este muro está a gerar algum 
descontentamento entre os 

populares, que atravessavam a 
linha a pé neste local.

Alteamento da plataforma e 
construção do novo abrigo no 
apeadeiro de Afife.

Ao PK 94,1 ainda existe um 
atravessamento aéreo da linha, 

que terá de ser removido por 
incompatibilidade com a altura 

da catenária.

coMboio correio
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 De cada um dos lados da 
Ponte de Âncora foi necessário 
construir um maciço em 
cimento para assentar o poste 
de catenária. Nesta zona já se 
pode ver o Cabo de Terra (C.d.t.) 
Aéreo.

 Continuam as obras da 
passagem inferior pedonal em 

Âncora.

 O túnel de Gondarém encontra-
se a ser rebaixado, obrigando 
a um afrouxamento de 10 km/h 
que se prolonga por cerca 600m. 
Este e os outros afrouxamentos 
por causa das obras, origina 
cerca de 10 min de atraso nos 
comboios entre Viana do Castelo 
e Valença.



 Já foi removida uma grande 
quantidade de balastro, visível 

no monte à direita.

Dentro do túnel os carris foram 
escorados às laterais do túnel 
para evitar que estes se movam.

 A título de curiosidade - todos 
os dias o primeiro comboio a 

passar neste túnel, após a noite 
de obras de rebaixamento, é o 

comboio de madeira da Takargo, 
que conta com um peso total 

(locomotiva e vagões) superior 
a 1300t.
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 Decorrem trabalhos de 
desmatação em vários pontos 
da linha, como aqui à entrada 
de Vila Nova de Cerveira. Numa 
linha com muito arvoredo junto 
à via são importantes para 
evitar desarmes de catenária 
provocados pelo toque de 
ramos nos fios.

 Na estação de Valença a metade 
norte das plataformas já foi 

alteada, decorrendo agora o 
alteamento da outra metade.

O telheiro já foi todo 
desmontado para receber 
tratamento anticorrosivo e 
pintura, estando já a começar a 
ser montado de novo.  



No topo da página a 1431 
estacionada na estação da 
Guarda com a composição do 
balastro.

Ao lado podemos ver que as 
agulhas de mudança de via já 
foram colocadas. Nesta imagem 
temos o AMV que permite a 
ligação da linha da Beira Baixa à 
concordância.

Nesta imagem temos a AMV que 
vai permitir o acesso à linha 
da Beira Alta e ao complexo 

ferroviário da estação da 
Guarda.

coMboio correio
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FotograFias : antónio gonçalves ©

Linha da Beira Baixa Na concordância das Beiras e na Linha da Beira Baixa 
avançam agora os trabalhos de sinalização e catená-
ria. O CONVEL também já começou a ser instalado e 

os motores de AMVs também já foram instalados . Na catenária 
avança-se para a instalação do feeder e no troço mesmo à saida 
da Guarda já começaram a esticar cabo de suporte e cabo de con-
tacto. Os avanços das obras não têm sido muitos, mas os últimos 
dois comboios de carril já permitiram que o mesmo esteja distribui-
do bem para lá de Maçainhas e carril instalado existe pelo menos 
até ao Pk195 . A instalação dos vários componentes da catenária 
vai sendo feita e na concordância está praticamente concluída , 
nos outros locais vai sendo estendido o feeder e cabo terra aéreo. 
Entre o EP do Sabugal e o túnel ainda não há postes e dentro do 
tunel também ainda não há sinal do fio de cobre . As antenas GSM 
também vão começando a aparecer na paisagem .
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Nas imagens de cima vemos diversos elementos relacionados com a 
sinalização como são o caso das balizas de convel da fotografia da esquerda.

Um veículo rodo-ferroviário da 
E.I.P. parado numa linha de saco 
junto da ligação entre a linha da 
Beira Alta e a concordância.

Uma antena de GSM colocada 
perto do quilómetro 203. 

Fundamental para as 
comunicações de uma linha 

serrana.



Da Ponte Seca, ao quilómetro 
208 temos uma perspectiva da 

linha em direcção à Covilhã. 
Faltam ainda colocar os braços 

da catenária.

Ainda do local da foto anterior, 
mas desta vez uma visão 
para o lado da Guarda onde 
se vê claramente o acesso à 
concordância.

Pormenor do aparelho de 
mudança de via existente na 

ligação da linha da Beira Alta à 
concordância.
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Feeder, um cabo de alimentação, em geral a 
postes de catenária, a troços de catenária ou 

entre troços de catenária. 
Pormenor do tensor que mantém o fio da 

catenária esticado.

A

Pormenor do cabo de contacto fixo no braço do 
poste de catenária.

Cabo de suporte, que como o próprio nome 
indica, suporta o cabo de contacto.

Articulação do braço da catenária.Apoio de catenária de plena via.

Cabo de contacto, local onde o pantógrafo toca 
para alimentar a locomotiva.

Isolador catenária, que  é um dispositivo 
isolador de material cerâmico, intercalado na 
"catenária" para separar a zona em tensão.



Ao quilómetro 203 temos a 
passagem de nível que se 

apresenta com os trabalhos 
algo atrasados e ainda uma das 

novas torres de comunicação.
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O viaduto por onde passa a concordância das beiras está praticamente 
terminado como se pode verificar nas imagens colocadas acima.

O apeadeiro da Benespera também está quase terminado. Manteve-se o edifício original, 
mas é de esperar que seja construído um abrigo para proteger os passageiros.
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Nas proximidades do apeadeiro 
de Maçainhas, à data do mês de 
Maio, ainda faltava colocar as 
travessas e os carris no local 
apropriado.

Na fotografia da direita 
apresentamos a ponte das  

Maçainhas. Aqui os trabalhos 
também se apresentavam numa 

fase bastante adiantada.

Uma vista lateral da ponte dos 
Gogos quando ainda decorriam 
trabalhos de consolidação da 
estrutura em cantaria. São já 
visíveis os postes da catenária.



Maçainhas "ganhou" um novo 
abrigo construído em alvenaria.  

De realçar o facto da curta 
distância entre o mesmo e a 

borda da platafoma.

Uma visão a norte da zona 
do quilómetro 195, já com 
postes de catenária, mas ainda 
sem os restantes elementos 
relacionados com a mesma.

Ainda no quilómetro 195, 
desta feita com uma vista para 

sul, temos a oportunidade de 
verificar o estado da via no mês 

de Maio.
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A locomotiva Alco em plena 
acção de descarga de balastro 
na renovação da linha da Beira 
Alta.

Uma vista do apeadeiro de 
Benespera em plena encosta da 

serra.

 Uma Alco na Linha da 
Beira Baixa , tem andado 
a descarregar balastro 
pontualmente nalguns locais.



Os trabalhos por agora 
centram-se na reabilitação dos 
poucos taludes deste troço. Na 
fotografia de cima o pormenor 
do marco da CP como limite do 
domínio publico ferroviário.
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FotograFias : antónio gonçalves ©

As obras de renovação integral da via na linha da Beira 
Alta, divididas por diversas empreitadas diferentes, vão 
decorrendo. Se em alguns locais os trabalhos estão qua-

se concluídos, outros há em que a situação é diferente. A linha 
da Beira Alta continuará no entanto a ser uma autêntica manta de 
retalhos composta por manutenções e renovações de via de via.

Linha da Beira Alta

A intervenção ao longo das 
barreiras tem tido em conta o 

escoamento de águas.
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No apeadeiro de Vila Garcia os 
trabalhos estão finalizados.

Trabalhos de contenção 
dos taludes que suportam a 

plataforma de via.

As barreiras existentes ao longo 
da linha, que normalmente 
tantos problemas dão durante a 
época invernal, têm sido alvo de 
intervenção.



Com a cidade da Guarda 
em fundo, a linha da Beira 

Alta tem visto ao longo dos 
anos sucederem-se diversas 
empreitadas de manutenção.

A intenção das intervenções 
será deixar a linha da Beira 
Alta como "nova".  No futuro 
próximo veremos se tal irá ou 
não acontecer.

O traçado do século XIX da 
linha da Beira Alta, que ainda se 
mantém na maioria do percurso, 
está repleto de curvas, taludes e 

trincheiras.
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Linha da Beira Baixa

FotograFias: João Morgado ©
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Nas três fotografias podemos observar o 
carregamento e  transporte de balastro. A 

título de curiosidade era a locomotiva 1431 
da Medway que estava "emprestada" para 

os trabalhos do empreiteiro. Como nota 
informativa, o monte de balastro estava ao 

quilómetro 194 e a zona a balastrar foi para 
sul desse ponte. As fotos são do dia 19 de 

Maio, e no início desse dia os carris já estavam 
assentes, pelo menos até ao apeadeiro de 

Maçainhas, embora sem a existência de 
balastro. Para além disto, ao início da manhã, 

chegou um camião com uma bobine de fio para 
aplicar na catenária à estação do Sabugal.

Fotgrafias  da zona do quilómetro  191,7 
(entre o apeadeiro e a ponte de Maçaínhas) 
com a linha assente, mas sem balastro.
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 tpF - consultores de engenharia e arquitetura, s.a. ©

A vista aérea permite-nos ter uma outra visão sobre o quanto difíceis são al-
guns dos trabalhos. A nova linha que se encontra a ser construida entre Évo-
ra Norte e Elvas é sinómino de dificuldades, já que obriga à construção de 

diversas obras de arte. São pontes e viadutos que permitem que sejam ultrapassados 
os vários obstáculos naturais existentes ao longo do percurso. Aproveitando que a 
TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. disponibilizou alguns 
vídeos de alta qualidade na  plataforma de compartilhamento Youtube, apresentamos 
algumas capturas de ecrã desses mesmos vídeos que podem ser visualizados no 
canal oficial da empresa:

https://www.youtube.com/channel/UCYz18vn9_B5yW6eGsj9uWeQ

Linha do Évora Norte - 
Elvas
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transporte de carril
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Na fotografia do Gil Monteiro, no dia 11 de Maio de 2020, 
podemos observar a composição com o comboio especial   
74120/1 [São Gemil -> Régua], à passagem por São 
Gemil. Houve a necessidade de efectuar esta viagem pela 
concordância para permitir a inversão da composição de 
modo a permitir a descarga do carril na posição indicada ao 
longo da linha do Douro.

Tendo em conta as obras de renovação que ocorrem 
na linha do Douro, foi necessário efectuar o 

transporte de carril de barra longa até ao local das 
intervenções. Para o transporte a Medway recorreu ao 
uso da locomotiva 1456.

66

investiMento na linha do douro entre pinhão e 
tua

A  Portaria n.º 393/2020, publicada no dia 07 de Maio, deu 
autorização à Infraestruturas de Portugal para proceder à 

repartição de encargos relativos ao contrato para a empreitada 
da «Linha do Douro - Reabilitação da Superestrutura de Via entre 
Pinhão e Tua».  O total do investimento é de 4.950.000 euros, 
mas no entanto o valor terá de ser repartido em dois anos, sendo 
que para o ano corrente estão destinados 500 000 euros e para o 
próximo ano a verba será de 4.450.000,00 €.

Os trabalhos vão incluir a renovação da via ferroviária,  a 
nível dos carris, travessas e ainda do balastro.

Fotografia de José Sousa do desactivado apeadeiro de 
Cotas, situado no troço entre o Pinhão e o Tua.

66
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No passado dia 12 de Março o Conselho 
de Ministros aprovou um aumento de 95 

milhões de euros destinados à expansão da 
rede de metro do Porto. “Assim, o valor da 
empreitada para a Linha Amarela passa a ser 
de 130 milhões”, aumentando cerca de 35 
milhões de euros, enquanto “o da Linha Rosa 
se fixa em 235 milhões”, o que significa um 
acréscimo de 60 milhões. 

Este reforço de verba surge depois do 
cancelamento do concurso público anterior, 
onde as propostas dos candidatos tinham 
excedido o preço base do concurso.

Fotografia de Tiago Duarte junto à Ponte 
D.Luiz na linha D (amarela) em Setembro de 
2016.

coMboio correio

deservageM na rede Ferroviária

Foi publicado no passado dia 12 de Maio 
no portal Base o contrato relativo à 

Aquisição de Serviços de Deservagem 
Química na Rede Ferroviária Nacional. Com 
um prazo de execução de 1825 dias, o preço 
contratual é de 3.847.859,01 € ao qual acresce 
o valor do IVA à taxa legal.

A empresa Mota-Engil Railway Engineering, S.A fica assim responsável pelos 
trabalhos de deservagem até 2025, algo que tem sido habitual ao longo dos 
ultímos anos.

Fotografia de Ricardo Rodrigues com a composição da deservagem à passagem 
de Casais de São Martinho em Outubro de 2016.

resultados anuais da ip eM 2019

A infraestruturas de Portugal informou que  “voltou a gerar 
um Resultado Líquido positivo, fixando-se em 20 milhões de 

euros, evidenciando uma redução de 89 milhões de euros face ao 
valor alcançado em 2018.”

“Os rendimentos provenientes da tarifa de utilização ferroviária 
mantiveram-se em linha com o verificado em 2018, tendo-se 
fixado nos 69 milhões de euros.” 

“Relativamente à componente de investimento, destaca-se o 
progresso do programa de investimento Ferrovia 2020 que, com 
um nível de execução financeira de 107,9 milhões de euros em 

2019, representa uma variação de +50% face ao nível verificado 
em 2018.”

O Relatório e Contas pode ser consultado na página oficial da 
empresa em :

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/sobre-nos/
informacao-para-investidores

Fotografia de José Sousa do interior da Ponte 25 Abril em 
Novembro de 2019.
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aMt publicou síntese do ecossisteMa 
Ferroviário português de 2018

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) 
publicou no mês de Maio uma síntese relativa ao 

Ecossistema Ferroviário Português em 2018.

O documento que pode ser acedido em http://www.amt-
autoridade.pt/  destaca entre outros assuntos o aumento de 
4% do número de passageiros transportados relativamente 
a 2017, e um aumento do número de comboios suprimidos; 
do número de atrasos  e do número de reclamações em 
comparação com 2017

Fotografia de José Sousa na linha da Beira Baixa ao quilómetro 
198,3 durante o mês de Maio de 2018.

Manutenção da rede de sinalização electrónica

A IP optou por lançar a concurso 4 diversos lotes relacionados com 
esta manutenção, todos com um prazo de execução de 31 dias. 
O lote 1 com um valor de 119.147,56 €  e o lote 4 com o valor de  
140.557,64 ficam sob a responsabilidade da Siemens. Os lotes 2 
e 3, com valores respectivos de 116.709,50 €  e 133.585,38 € foram 
entregues à  SISINT 

Fotografia da estação de Grândola-Norte de Pedro André em 
Setembro de 2018.

No passado mês de Maio foram assinados 4 
contratos entre a Infraestruturas de Portugal e 

as empresas Siemens Mobility e SISINT- Supervisão, 
Conservação e Manutenção de Redes de Energia, Lda. 
Estes contratos estão relacionados com a Manutenção 
de 1.ª Linha dos Sistemas de Sinalização Eletrónicos 
Instalados na Rede Ferroviária Nacional.
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investiMento na linha de cascais

No dia 28 de Abril foi publicado no Diário da República os 
dados relativos a um concurso público destinado a obras 

de modernização da Linha de Cascais.

O Investimento que ronda os 2 milhões de euros vai abranger 
três troços diferentes entre os quilómetros 7,4 e 16. Os 
trabalhos vão dividir-se do seguinte modo:

Troço em Algés – do Km 7,4 ao Km 8,109;
Troço em Paço de Arcos – do Km 12,8 ao Km 14,040;
Troço em Santo Amaro – do Km 15,214 ao Km 15,790.

A intervenção que vai abranger um total de 2517 metros de via 
dupla, vai levar a que ocorra a substituição integral das travessas 
de madeira e bibloco, por travessas de betão monobloco, e ainda 
a substituição de carril e transformação de barra curta em barra 
longa soldada.

Fotografia de José Sousa em Santo Amaro em Maio de 2015.

beneFiciação da ponte do JaMor

A ponte ferroviária do Jamor está a ser 
alvo de trabalhos relacionados com o 

tratamento anticorrosivo. A empreitada tem 
um custo de 372 mil euros e os trabalhos 
irão decorrer num prazo de 180 dias sem 
que haja a necessidade de impedir a 
circulação ferroviária. 
A IP irá ainda desenvolver, através das 

suas equipas internas da Brigada de 
Execução de Pontes, de alguns trabalhos 
relacionados com a substituição de 
elementos, peças metálicas e irá efectuar 
trabalhos nos aparelhos de apoio.

Fotografias de João Cunha do avanço dos 
trabalhos durante o mês de Maio de 2020.
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A Infraestruturas de Portugal informou que se encontra 
concluída a empreitada referente à intervenção 

desenvolvida no troço entre os quilómetros 2,156 e 6,274 
do ramal de Tomar. Com um custo total de 2,4 milhões de 
euros, estes trabalhos constituem a primeira fase do projeto 
integrado de renovação de via do Ramal de Tomar, e que terá 
continuidade ainda este ano.

requaliFicação do raMal de toMar 

70

Os trabalhos efectuados  consistiram no seguinte:
Substituição integral das travessas de madeira por travessas 
de betão bibloco, substituição de carril em barra curta por carril 
em barra longa soldada, desguarnecimento, rebalastragem 
e ataque mecânico pesado e beneficiação do sistema de 
drenagem em toda a extensão do troço.
Fotografias: Infraestruturas de Portugal.
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Nesta página podemos observar várias fotografias da autoria 
do José Sousa relacionadas com os diversos trabalhos no 
ramal de Tomar.
Na imagem principal temos uma composição com diverso 
material de empreiteiros durante os trabalhos noturnos junto 
ao apeadeiro de Carrascal - Delongo em Julho de 2019.

Na imagem abaixo à direita temos o estado da via após a 
renovação da via, enquanto que na imagem da esquerda 
vemos parte da linha do ramal de Tomar que ainda irá ser alvo 
de beneficiação.
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Medway parqueia vagões no entroncaMento

A empresa Medway, dedicada ao transporte ferroviário 
de mercadorias, tem vindo ao longo dos últimos 

tempos a parquear dezenas de vagões de vários tipos nas 
suas instalações no Entroncamento. Com a  mudança das 
operações de contentores do terminal MSC para o terminal 
TVT, o espaço ficou disponível. Desse modo, aproveitando 
a enorme área existente, a Medway tem vindo a colocar 
no terminal MSC diversas séries de vagões sem utlização 
evitando assim o pagamento que era efectuado quando os 
vagões estavam “espalhados” ao longo de vários locais da 
rede ferroviária nacional.

São diversas os modelos de vagões existentes 
no espaço, como são os casos dos Tadgs, Série 
082 3; dos Kbs, Série 333 0 e 333 1; dos Rlps, 
Série 383 2;  dos His, Série 210 2 e dos Ealos, 
Série 592 7.

Fotgrafias de José Pascoal em Maio de 2020.
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oFicinas da Figueira da Foz reabreM parcialMente

allan 9310 vai regressar ao activo
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É mais uma muito bem-vinda novidade no Vale do 
Vouga, fruto da parceria entre a CP e a Câmara 

Municipal de Águeda. O presidente da Câmara, Jorge 
Almeida, anunciou que muito em breve a automotora 
Allan 9310 regressará aos carris, disponível para viagens 
especiais.

Esta automotora de via estreita foi integralmente revista no final de 2005, 
com vista ao seu aproveitamento turístico, mas desde então manteve-
se fechada nas oficinas de Sernada do Vouga. Com todo o potencial 
de vida disponível, os trabalhos de recuperação vão, previsivelmente, 
centrar-se no restauro estético.

Na fotografia do João Cunha vemos a automotora 9310, em estado 
funcional, nas oficinas de Sernada do Vouga em Abril de 2009.

Depois de alguns rumores, confirma-se a intenção da CP em 
reabrir as oficinas da Figueira da Foz, embora de forma parcial 

e sem ligação directa com o papel que anteriormente jogava na 
rede nacional. 
De facto, a abertura não comportará mais do que o reequipamento 
básico da oficina, tendo em vista a instalação de uma equipa 
capaz de assegurar manutenção rápida à frota de automotoras 
diesel ao serviço da linha do Oeste, cuja disponibilidade continua 
longe do ideal e é impactada pela necessidade de se deslocar até 
Contumil ou Guifões.

Assim, a CP passará a ter uma equipa de primeira 
linha capaz de mais rapidamente debelar avarias 
que possam surgir e dar um acompanhamento mais 
próximo a esta frota de automotoras, capacitando-se 
assim para aumentar a disponibilidade do material 
motor e mitigar ao máximo o risco de supressões na 
linha do Oeste.

Fotografia do interior das oficinas da Figueira da Foz 
em 2004 da autoria do João Cunha.
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texto: João cunha

A linha do Vouga está muito longe 
do que lhe proporcionou prestígio 
internacional, na altura ainda como 

a companhia dos caminhos de ferro do Vale do 
Vouga, ligando Espinho a Viseu por montes e vales 
e traçados tão espectaculares quanto lentos. 

Na	 actualidade,	 a	 linha	 do	 Vouga	 circunscreve-
se	 à	 linha	 que	 liga	 Espinho	 a	 Aveiro,	 via	 Sernada	
do	Vouga,	 estando	 o	 seu	 troço	 central	 encerrado	 a	
circulações	comerciais	–	entre	Oliveira	de	Azeméis	e	
Sernada	do	Vouga.

Nos	últimos	anos	muito	se	tem	falado	sobre	o	futuro	
desta	linha,	a	braços	com	a	sua	própria	singularidade	
de	 via	 estreita	 e	 com	 algumas	 decisões	 políticas	
profundamente	 danosas	 para	 uma	 infraestrutura	
que	 serve	 um	 dos	 pólos	 populacionais	 e	 industriais	
mais	 dinâmicos	 do	 país.	Não	 bastava	 a	má	 fortuna	
de	 herdar	 um	 traçado	 totalmente	 incompatível	 com	
as	necessidades	actuais,	a	linha	viu	ainda	ser	atirada	

para	 a	 periferia	 de	 Espinho,	 sem	 ligação	 directa	 à	
linha	 do	Norte,	 um	autêntico	 crime	 de	 planeamento	
que	ficou	sem	réus.

Como	se	não	bastasse	esta	amputação	na	secção	
Norte,	 onde	apesar	 das	 condições	de	 transporte	 se	
acumulavam	as	enchentes	e	a	demanda	popular	pelo	
serviço,	a	linha	viu	ainda	cair	o	seu	troço	central	que,	
embora	 muito	 pouco	 utilizado,	 podia	 e	 devia	 jogar	
um	papel	de	coesão	entre	as	duas	extremidades	da	
linha	do	Vouga.	Desde	logo,	impedindo	a	duplicação	
de	 custos	 oficinais	 que	 se	 avizinham,	 para	 evitar	 o	
percurso	a	10	km/h	pelo	troço	interdito	até	às	oficinas	
de	Sernada.	Esta	duplicação	de	custos	traz	a	reboque	
uma	ineficiência	muito	acrescida	na	gestão	da	frota	e	
do	serviço,	num	parque	de	apenas	sete	automotoras	
e	onde	a	sua	divisão	perene	entre	duas	extremidades	
passará	 uma	 pesada	 factura	 operacional	 –	 o	 risco	
de	 supressões	 aumenta	 dramaticamente	 ou,	 em	
alternativa,	 será	 necessário	 ir	 procurar	 (onde?)	 um	

parque	maior	para	servir	à	
mesma	oferta	ferroviária.

Perante	 tudo	 isto,	 a	
linha	do	Vouga	 tem	para	
já	 uma	grande	 certeza	 –	
após	 anos	 de	 ameaças	
de	encerramento,	o	troço	
Aveiro	 –	 Sernada	 está	
para	 ficar.	 As	 apostas	
autárquicas	 locais,	 com	
destaque	 primordial	
para	 Águeda,	 associado	
a	 uma	 vontade	 que	 a	
CP	 vem	 mostrando	 há	
cerca	 de	 dez	 anos	 para	
ajustar	 mais	 o	 serviço	
às	 necessidades	 da	
população	 fez	 aumentar	

 Uma reflexão sobre o 
Vale do VoUga

A 9635 em Sernada do Vouga após ter sido renovada em Guifões. 
Maio de 2020  © Tiago Duarte
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a	 procura,	 mesmo	 que	 a	 qualidade	 da	 oferta	
propriamente	 dita	 não	 tenha	 aumentado	 muito	 –	 a	
velocidade	 continua	 a	 ser	 baixa	 e	 as	 automotoras	
continuam	a	ser	as	UDD	9630.

Nesse	 troço,	 o	 futuro	 parece	 assegurado.	 Não	
faz	 muito	 sentido	 falar	 de	 troca	 de	 bitola,	 já	 que	 o	
potencial	de	interligação	com	os	serviços	da	linha	do	
Norte	é	reduzido.	Aveiro	fica	a	meio	do	eixo	Coimbra	
–	Porto,	onde	a	oferta	pode	ganhar	fluidez	mas	seria	
dificilmente	 desviável	 para	 Águeda	 ou	 Sernada.	
Perante	um	eixo	de	mobilidade	tão	estrutural,	Águeda	

–	Aveiro	ficará	sempre	bem	como	eixo	secundário	de	
grande	importância	e,	não	sendo	fácil	de	integrar	nos	
serviços	existentes,	ficará	bem	entregue	a	transbordos	
obrigatórios	 em	 Aveiro.	 A	 bitola	 métrica	 oferece	
uma	 oportunidade	 real	 neste	 troço	 –	 a	 necessária	
renovação	e	actualização	de	traçado	pode	ser	feita	a	
um	custo	inferior,	para	um	ganho	real	nas	condições	
de	transporte.	Não	é	impossível,	nem	deve	ficar	fora	
do	 nosso	 horizonte,	 garantir	 velocidades	 até	 90	 ou	
100	km/h	ao	longo	deste	troço.

Por	aqui	anuncia-se	 também	o	 reposicionamento	
de	alguns	apeadeiros,	medida	chave	
para	 aumentar	 a	 atractividade	 e	
a	 utilidade	 da	 linha,	 um	 trabalho	
meritório	 de	 desafio	 à	 realidade	
herdada	uma	vez	mais	 liderado	por	
CP	 e	 CM	 Águeda.	 Salvo	 a	 devida	
distância,	 faz	 lembrar	 o	 desafio	
que	 foi	 abraçado	 nos	 anos	 50	 para	
adequar	 o	 serviço	 ferroviário	 ao	
longo	 da	 linha	 do	 Algarve,	 quando	
surgiram	 apeadeiros	 alternativos	
às	 localizações	 históricas	 para	 se	
aproximar	 mais	 o	 comboio	 das	
populações.

A	 manutenção	 deste	 troço	 em	

O novo visual das 9630, com um aspecto renovado e limpo faz uma enorme diferença. © Tiago Duarte

As circulações com material histórico revelaram-se um verdadeiro sucesso na 
linha do Vouga entre Sernada e Aveiro. © Ricardo M.Ferreira.
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bitola	métrica	permite	ainda	à	região	
abraçar	 uma	 oportunidade	 que	
caiu	 de	 pára-quedas,	 obra	 e	 graça	
do	 encerramento	 compulsivo	 das	
vias	 estreitas	 da	 região	 duriense	 –	
toda	 a	 incrível	 colecção	 de	 material	
histórico	de	via	estreita	pode	aqui	ser	
rentabilizado,	chamando	a	uma	linha	
um	potencial	turístico	que	seria	difícil	
de	 justificar	 de	 outra	 forma,	 dada	
a	 relativa	 indiferença	 paisagística	
da	 linha.	A	 aposta	 que	 começa	mas	
que	 se	 afirma	 neste	 campo	 tem	 um	
potencial	 de	 catapultar	 esta	 região	
para	um	nicho	de	mercado	que	pode	
à	 escala	 nacional	 parecer	 pequeno,	
mas	 que	 na	 escala	 europeia	 tem	 capacidade	 mais	
do	 que	 suficiente	 para	 gerar	 receitas	 em	 volume	
satisfatório.

Assim,	o	segundo	vector	de	acção	entre	Sernada	
e	Aveiro	 deve	 ser	 a	 capacitação	 da	 oferta	 turística.	
Já	disso	falámos	aqui	na	Trainspotter	em	momentos	
passados	e	é	um	tema	que	conhecerá	certamente	mais	
desenvolvimentos	no	futuro	próximo.	A	disponibilização	
de	placas	giratórias	para	as	locomotivas	a	vapor	passa	
a	 ser	 um	bem	de	 primeira	 necessidade,	 bem	 como	
um	dimensionamento	mais	generoso	das	instalações	
fixas	em	Macinhata	e	Sernada,	para	adequadamente	
servir	 os	 propósitos	 museológicos	 mas	 também	
funcionais	que	se	anunciam	para	a	vastíssima	e	única	
colecção	 de	 material	 circulante	 de	 via	 estreita	 que	
Portugal	ainda	tem	em	bom	estado.

Os	 problemas	 são	 bastante	 mais	 difíceis	 de	

resolver	no	resto	da	linha,	desde	logo	pelas	dúvidas	
conceptuais	que	rodeiam	os	dois	troços	em	causa.

Começando	 pelo	 troço	 Espinho	 –	 Oliveira	 de	
Azeméis,	 parece	 ser	 consensual	 a	 necessidade	 de	
urgentemente	 repor	a	amarração	na	 linha	do	Norte,	
sem	a	qual	boa	parte	do	interesse	social	e	económico	
da	linha	pura	e	simplesmente	se	esvai.	Infelizmente,	
a	demente	configuração	do	túnel	de	Espinho	retira	a	
hipótese	 de	 criar	 esta	 amarração	 onde	 ela	 sempre	
fez	 sentido	 –	 no	 centro	 da	 cidade	 –	 pelo	 que	 a	
hipótese	Silvalde	passou	há	muito	a	 inevitabilidade,	
aguardando-se	 que	 o	 gestor	 de	 infra-estruturas	
perceba	a	prioridade	que	esta	correcção	merece.	Não	
se	trata,	de	modo	algum,	de	um	acrescento	à	rede	–	
trata-se	sim	de	finalizar	a	obra	do	túnel	de	Espinho,	
inacabada	enquanto	subsistir	algum	tipo	de	limitação	
ferroviária	 causada	 pela	 desactivação	 do	 canal	
ferroviário	à	superfície.

Ao	 falarmos	 da	 amarração	 na	
linha	do	Norte,	 temos	de	falar	ainda	
do	tema	da	bitola.	No	troço	Norte	da	
linha	do	Vouga	este	é	um	tema	chave,	
já	 que	 a	 maioria	 das	 deslocações	
que	 potencialmente	 podem	 usar	
esta	linha	se	orientam	em	direcção	a	
Gaia	e	ao	Porto,	 logo	na	alçada	da	
linha	do	Norte.	Não	é	aqui	impossível	
nem	 sequer	 indesejável	 pensar	
em	 serviços	 integrados,	 que	 se	
prolonguem	de	Espinho	em	direcção	
a	 São	 João	 da	Madeira	 ou	Oliveira	
de	Azeméis.

A	 alteração	 de	 bitola,	 a	 exemplo	

 Comboio Histórico aa Linha do Vouga, Sernada do Vouga © Valério Santos

Oliveira de Azeméis, ponto final do serviço comercial no troço Espinho - Sernada 
do Vouga. © Pedro André
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do	 que	 foi	 feito	 na	 linha	 de	Guimarães,	 pode	 ser	 a	
solução	óbvia	para	emprestar	aqui	a	vocação	natural	
que	 a	 linha	 devia	 ter	 assumido	 com	 o	 passar	 dos	
anos	 e	 a	 crescente	 urbanização	 do	 seu	 entorno.	
O	difícil	 traçado	da	 via	métrica,	 com	curvas	de	 raio	
extremamente	reduzido,	são	aqui	o	grande	desafio	–	
a	obra	excederia	os	100	milhões	para	alterar	a	bitola	
até	Oliveira	de	Azeméis,	necessitando	de	um	volume	
elevado	de	expropriações	e,	mesmo	assim,	mantendo	
uma	 velocidade	 máxima	 relativamente	 baixa.	 No	
entanto,	para	serviço	urbano,	esta	seria	uma	solução	
perfeitamente	adequada.

Quando	 falamos	 da	 eventual	
manutenção	 da	 bitola	 –	 que	 parece	
ser	 o	 cenário	 preferido	 do	 gestor	 de	
infra-estruturas	 –	 temos	 de	 perceber	
em	que	condições	tal	poderia	ser	feito.	
De	facto,	é	radicalmente	distinto	falar	
de	manter	a	bitola	mas	alterar	o	seu	
traçado,	 compensando	 parcialmente	
o	 necessário	 transbordo	 em	Silvalde	
com	 condições	 de	 competitividade	
totalmente	 distintas	 ao	 longo	 da	
linha	 do	 Vouga,	 ou	 de	 falarmos	 da	
manutenção	 de	 um	 anacronismo	
evidente,	 penalizador	 com	 ou	 sem	
transbordo	 em	 Silvalde.	 Das	 três	
opções	em	cima	da	mesa,	creio	que	
a	que	deve	ser	liminarmente	rejeitada	

por	autarquias,	populações	e	por	toda	a	gente	decente	
em	geral	é	a	da	manutenção	de	bitola	e	traçado	–	é	a	
única	verdadeiramente	inaceitável.

Não	cabe	aqui	qualquer	distinção	de	cenários	com	
ou	 sem	electrificação.	Existe	 uma	prioridade	 chave,	
que	 é	 a	 redução	 clara	 do	 tempo	 de	 viagem	 entre	
Oliveira	de	Azeméis	e	Espinho,	e	uma	acessória,	que	
é	a	remoção	do	transbordo	na	amarração	com	a	linha	
do	Norte.

Os	cenários	complexificam-se	nesta	fase	também	
porque,	 como	 anunciado	 no	PNI	 2030	 (em	 revisão,	

Suburbano na Vila das Aves. Tal como acontece na linha do Vouga também a 
linha de Guimarães era de via estreita antes da reconversão. © Pedro André

Estação de Aveiro, uma perfeita articulação entre as duas bitolas. 2011
© Pedro André
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já),	uma	nova	linha	Gaia	–	Aveiro	vai	ver	a	luz	do	dia,	
passando	muito	próximo	de	São	João	da	Madeira	e	
Oliveira	de	Azeméis.	Ora	um	cenário	que	me	pareceria	
menos	adequado	como	o	da	manutenção	da	bitola	e	
do	transbordo	em	Silvalde,	pode	na	realidade	deixar	
de	 o	 ser	 se	 aproveitarmos	 outra	 possibilidade	 –	
porque	não	criar	um	troço	de	via	algaliada	entre	Santa	
Maria	da	Feira	e	Oliveira	de	Azeméis,	saindo	da	Feira	
um	 ramal	 de	 bitola	 internacional	 ou	 ibérica	 (a	 que	
for	 escolhida	para	a	nova	 linha	Gaia	–	Aveiro)	 para	
garantir	a	ligação	a	Norte?

Neste	cenário,	a	bitola	seria	mantida	no	troço	mais	
difícil	de	a	comportar	(Feira	–	Espinho),	mantendo-se	
um	serviço	de	proximidade	entre	Espinho	e	Oliveira	
de	Azeméis,	mas	entre	Feira	e	Oliveira	de	Azeméis	
a	 infra-estrutura	 seria	 partilhada	 com	 os	 novos	
comboios	Oliveira	–	Porto,	via	linha	nova.	É	certo	que	
não	 queremos	 saturar	 a	 nova	 via,	 que	 deve	 servir	
sobretudo	aos	comboios	rápidos,	mas	quão	difícil	seria	
prever	1	a	2	slots	horários	numa	 tão	curta	distância	
de	apenas	vinte	quilómetros	entre	a	inserção	do	novo	
ramal	e	Gaia?	Mesmo	que	por	hipótese	esta	ligação	
fosse	servida	por	automotoras	limitadas	a	140	ou	160	

km/h,	 seria	 relativamente	 fácil	 a	 inserção	no	gráfico	
da	linha	de	alta	velocidade	Gaia	–	Aveiro.

Esta	 hipótese	 pode	 ganhar	 força	 porque	 nesta	
bacia	populacional	a	grande	necessidade	existente	é	
a	 ligação	 a	Gaia	 e	 Porto,	 sendo	menos	 necessário	
garantir	a	capilaridade	ao	longo	da	costa.	Um	qualquer	
serviço	sem	paragens	entre	Feira	e	Gaia,	pela	nova	
linha,	seria	amplamente	suficiente.

Chegados	a	esta	hipótese,	o	 futuro	do	 troço	final	
até	 Sernada	 do	 Vouga	 pode	 prestar-se	 a	 várias	
oportunidades	e,	na	minha	óptica,	todas	elas	confluem	
no	mesmo	sentido.	É	um	erro	histórico	pensar-se	na	
desactivação	deste	troço,	por	muito	que	a	massa	crítica	
servida	 directamente	 o	 possa	 aconselhar.	 De	 facto,	
este	 troço	 poderá	 aproveitar	 várias	 oportunidades	
distintas:	 uma	 ligação	 mais	 rápida	 de	 Oliveira	 a	
Espinho,	que	abre	um	interesse	distinto	à	proximidade	
que	a	linha	permite	até	Sernada.	A	eventual	operação	
de	comboios	directos	para	o	Porto	(indiferentemente	
se	 são	 por	Espinho	 ou	 pela	 nova	 linha)	 cria	 todo	 o	
interesse	 em	 dar	 a	mais	 populações	 a	 hipótese	 de	
embarcarem	neste	progresso	logo	a	partir	de	Oliveira	
de	Azeméis,	quer	venham	de	Branca,	Albergaria	ou	

Estação de Espinho - Vouga, uma situação completamente oposta de Aveiro. A ligação amputada até junto da linha do Norte foi 
mais um dos erros colossais efectuados na rede ferroviária portuguesa. E mesmo assim o volume de passageiros é significativo 

como se vê pela fotografia de 2016. © Pedro André
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de	Águeda.	Será	a	via	mais	 rápida	
para	acederem	ao	Porto.

Desenha-se	 ainda	 o	
aprofundamento	 da	 linha	 nova,	
que	 pode	 já	 numa	 primeira	 fase	
prolongar-se	 para	 lá	 de	 Aveiro,	
retomando	o	desejo	da	linha	de	alta	
velocidade	 Lisboa	 –	 Porto.	 Nesse	
cenário,	 uma	 nova	 estação	 surgirá	
nas	 imediações	 de	 Albergaria,	
permitindo	um	interface	com	a	A25	e	
uma	ligação	a	Aveiro.	Nesse	cenário,	
é	 absolutamente	 vital	 assegurar	
que	 não	 apenas	 a	 linha	 do	 Vouga	
continua	 por	 ali	 em	 serviço,	 como	
é	desviada	à	medida	do	necessário	
para	interligar	com	a	nova	estação.	
Num	ápice,	toda	a	região	que	vai	de	Aveiro	a	Espinho,	
via	São	João	da	Madeira,	ganha	um	acesso	prático	
aquele	 que	 poderá	 vir	 a	 ser	 o	 investimento	 mais	
estrutural	do	último	século	em	Portugal:	a	nova	linha	
Lisboa	–	Porto.

Por	 fim,	 e	 porque	 nada	 do	 que	 aqui	 se	 advoga	
justifica	 a	 existência	 de	 uma	 bitola	 diferente	 neste	
troço	 da	 linha	 do	 Vouga,	 o	 turismo.	A	 ascensão	 de	
Sernada	 do	 Vouga	 para	 Albergaria	 é	 a	 parte	 mais	
espectacular	 da	 linha,	 especialmente	 aproveitável	
para	melhor	 vender	 a	oferta	 turística	que	 vai	 sendo	
incubada	 por	 ali.	 Não	 apenas	 ganharia	 acesso	 à	
grande	via	Lisboa	–	Porto	que	se	desenha,	como	o	
seu	acesso	ao	sistema	urbano	do	grande	Porto	(via	
Espinho	ou	via	 linha	nova)	 lhe	permite	a	visibilidade	
e	acessibilidade	necessária	a	partir	de	um	dos	pólos	

económicos	mais	importantes	da	península	ibérica.

Os	 três	 troços	 que	 sobrevivem	 podem	 e	 devem	
ter	o	seu	futuro	assegurado,	mesmo	que	em	moldes	
adaptados	em	cada	um	deles.	Cada	um	à	sua	medida	
enfrenta	 desafios	 específicos	 e	 pode	 ganhar	 com	
oportunidades	 muito	 distintas	 mas,	 acima	 de	 tudo,	
podem	 reforçar	 o	 seu	 papel	 na	mobilidade	 regional	
e	nacional,	cumprindo	as	metas	de	desenvolvimento	
sustentável	 que	 o	 país	 tem	 e	 alicerçando	 novos	
negócios	e	um	melhor	nível	de	vida	para	as	populações.

Correndo	 o	 risco	 de	 parecer	 	 lunático,	
contrariamente	 a	 outras	 vias	 históricas	 cuja	 melhor	
hipótese	 é	 a	 simples	 substituição,	 no	 caso	 da	 linha	
do	 Vouga	 arrisco	 dizer	 que	 se	 o	 aproveitamento	
e	 adaptação	 dos	 três	 troços	 identificados	 for	 feito	
de	 forma	 ambiciosa	 e	 estrategicamente	 integrada,	

a	 linha	 do	 Vouga	 que	 resiste	 hoje	 em	
dia	 pode	 mesmo	 vir	 a	 desempenhar	
um	 papel	 mais	 importante	 do	 que	
alguma	vez	desempenhou	desde	a	sua	
inauguração…	 mesmo	 considerando	
que	na	altura	os	carros	ou	não	existiam	
ou	eram	quase	uma	miragem.

O	futuro	não	tem	de	ser	um	perigo…	
pode	e	deve	ser	emancipação.

opinião

No tempo em que ainda existia serviço comercial entre Oliveira de Azeméis 
e Sernada do Vouga, não faltava quem fizesse a viagem apenas e só pelo 

prazer. Um verdadeiro potencial desperdiçado actualmente. © José Sousa

O troço entre Oliveira de Azeméis e Sernada do Vouga é verdadeiramente fantástico 
em termos de paisagens. © Pedro André
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texto e FotograFias : José sousa ©

Depois de na Trainspotter nº 76 
(Dezembro de 2016) termos falado de 
como é viajar no Douro entre Régua e 

Tua, agora vamos falar de como é a linha do Douro 
do Tua ao Pocinho.

Actualmente	 a	 estação	 do	 Tua	
é	 um	espectro	 daquilo	 que	 foi	 nos	
seus	tempos	áureos.	Da	via	estreita	
sobra	 pouco	 mais	 que	 um	 par	 de	
linhas,	 sem	qualquer	 sinal	 de	 uso,	
onde	em	cima	delas	vai	repousando	
algum	 material	 circulante	 que	
outrora	 dava	 vida	 à	 linha	 do	 Tua,	
e	 que	 agora	 está	 à	 espera	 que	 o	
futuro	 lhes	 traga	 um	 bom	 rumo.	
O	 antigo	 cais	 coberto,	 alberga	 o	
Centro	 Interpretativo	 do	 Vale	 do	
Tua	 (CIVT).	Este	 centro	 tem	como	
objectivo	 demonstrar	 a	 ligação	
entre	o	 território,	que	envolve	 todo	
o	 vale	 e	 foz	 do	Tua,	 com	 as	 suas	

gentes,	o	caminho-de-ferro	e	a	barragem.	Na	via	larga,	o	
cenário	é	pouco	melhor.	Só	a	linha	principal	e	a	desviada	
mostram	sinais	de	uso,	fruto	do	cruzamento	regular	do	
serviço	regional.	

Pouco	 depois	 de	 sairmos	 da	 estação	 do	 Tua,	 ao	

linha do doUro 
do TUa ao Pocinho

 Viaduto da Teja.

Estação do Tua.
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km	 140,8,	 encontramos	 o	 cais	
particular	 da	 Quinta	 do	 Zimbro.	
Este	 cais	encontra-se	encostado	a	
uma	capela	e	como	quase	todos	os	
outros	cais	desta	linha,	era	utilizado	
para	 o	 transporte	 de	 vinho	 até	 à	
cidade	 do	 Porto.	 Duzentos	 metros	
mais	 à	 frente,	 vemos	 uma	 das	
várias	casas	de	habitação	que	eram	
utilizadas	 pelos	 ferroviários	 que	
faziam	manutenção	à	via.	

Ao	km	141,3	temos	o	viaduto	da	
Riba	Longa,	com	2	arcos	circulares	
em	 cantaria	 de	 granito	 com	 10	
metros	 de	 vão,	 estando	 divididos	
um	por	cada	uma	das	extremidades,	
e	 unidos	 por	 um	 tramo	 metálico	
com	 20	 metros	 de	 extensão.	 Tem	
um	comprimento	total	de	60	metros.	
Um	 quilómetro	 mais	 à	 frente,	
passamos	 por	 dentro	 do	 túnel	 da	
Rapa,	 com	 uma	 extensão	 de	 68	
metros.	 Este	 túnel	 fica	 num	 ponto	
tão	 acidentado,	 que	 foi	 necessário	
instalar	 um	 sistema	 de	 detecção	
de	 queda	 de	 blocos.	 No	 km	 144,	
voltamos	 a	 encontrar	 outra	 antiga	
habitação	da	CP.

A	 primeira	 paragem	 a	 seguir	
à	 estação	 do	 Tua,	 é	 o	 apeadeiro	
da	 Alegria.	 No	 seu	 auge,	 este	

Estação do Tua.

Quinta do Zimbro.

Ponte da Riba Longa.
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apeadeiro	 chegou	 a	 contar	 com	 uma	 linha	 de	
saco	que	servia	um	cais	 coberto	e	descoberto.	
O	 EP	 (edifício	 de	 passageiros),	 é	 de	 um	 piso	
e	a	única	parte	aberta	é	uma	pequena	sala	de	
espera.	Junto	ao	apeadeiro	ainda	existem	duas	
antigas	casas	da	CP,	tal	como	uma	passagem	de	
nível	 que	 liga	o	apeadeiro	à	Quinta	da	Alegria.	
Este	apeadeiro	é	essencialmente	procurado	por	
quem	se	desloca	de/para	São	João	da	Pesqueira	

ou	Carrazeda	de	Ansiães.	

E	eis	que	chegamos	a	uma	das	zonas	mais	
espectaculares	do	Douro:	ao	Cachão	da	Valeira.	
Para	 a	 mobilidade	 ultrapassar	 este	 obstaculo,	
foram	necessárias	grandes	obras	de	engenharia.	
Até	ao	final	do	sec.	XVIII,	era	impossível	através	
da	navegação,	transpor	esta	barreira	natural.	Só	
com	recurso	a	explosivos,	se	conseguiu	alargar	
o	estreito.	A	nível	ferroviário	a	situação	não	seria	
diferente.	 Para	 levar	 a	 linha	 até	 Barca	 d’Alva,	
foi	 preciso	 abrir	 neste	 ponto,	 um	 túnel	 com	
712	 metros	 de	 comprimento,	 com	 uma	 curva	
acentuada	no	seu	início.	Para	isso	foi	necessário	
recorrer	 a	 20	 toneladas	 de	 dinamite.	 Mas	 as	
obras	de	engenharia	neste	ponto	não	se	ficavam	
por	aqui.	No	princípio	dos	anos	70	do	sec.	XX,	
começou	a	ser	construída	a	Central	Hidroelétrica	
da	 Valeira.	 Para	 o	 transporte	 de	 materiais	
(nomeadamente	 cimento),	 foi	 construído	 pouco	
antes	do	túnel,	um	ramal	com	duas	linhas.	Ainda	
hoje	é	possível	ver	onde	se	situava	esse	ramal.

Se	 do	 Tua	 até	 este	 ponto	 a	 linha	 tem	 um	
aspecto	mais	selvagem	devido	ao	baixo	caudal	

do	 rio,	 a	 partir	 daqui	 em	 direcção	 a	 nascente,	
o	 cenário	 muda	 com	 a	 presença	 da	 albufeira	
da	 Valeira.	 A	 construção	 desta	 barragem	 veio	
trazer	alterações	ao	traçado	original	na	zona	da	
Ferradosa.	Originalmente,	a	travessia	do	Douro	
era	feita	ao	km	150	através	da	antiga	ponte	em	
ferro	com	376	metros	de	comprimento,	restando	
actualmente	 os	 encontros	 em	 cada	 margem.	
Mas	para	manter	a	navegabilidade	do	Douro,	foi	
necessário	alterar	o	percurso	da	linha.	Aquando	

Túnel da Rapa.

Casa abandonada ao km 143.

Apeadeiro da Alegria.

 Barragem da Valeira.
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da	 construção	da	 barragem,	 foi	 também	criada	
uma	 variante	 de	 2km’s	 entre	 os	 km’s	 149,8	 e	
151,8.	 Nestes	 2km’s	 foram	 construídos:	 um	
viaduto	em	betão	armado	composto	por	14	pilares	
com	 um	 total	 de	 375	 metros	 de	 comprimento;	
uma	ponte	metálica	sobre	o	Douro	com	3	tramos	
apoiada	em	4	pilares	duplos	betão	armado	com	
385	 metros	 de	 comprimento,	 e	 um	 apeadeiro	
constituído	por	uma	plataforma	com	um	abrigo.	
A	 velha	 estação	 está	 preservada	 e	 quanto	 ao	
armazém,	 este	 foi	 convertido	 em	 restaurante.	
Neste	 troço,	 a	 Ferradosa	 é	 das	 paragens	 com	
mais	procura.

Quilómetro	 e	meio	mais	 à	 frente,	 situa-se	 a	
única	 estação	 que	 existe	 entre	Tua	 e	Pocinho:	
Vargelas.	 Esta	 estação	 tem	 a	 particularidade	
de	se	situar	em	 terrenos	privados	pertencentes	
à	 Quinta	 de	 Vargelas.	 Possui	 3	 linhas	 (só	 a	
principal	 tem	 plataforma),	 um	EP	 com	 2	 pisos,	
um	armazém	e	um	cais	particular	onde	a	Taylor’s	
carregava	 o	 vinho	 para	 a	 cidade	 invicta.	 Esta	
estação	 é	 a	 que	 tem	 menos	 procura	 em	 toda	
a	 linha	 do	 Douro,	 onde	 só	 praticamente	 os	
visitantes	da	quinta	a	frequentam.

A	seguir	a	esta	estação,	entramos	naquele	que	

Cachão da Valeira.

 Viaduto da Ferradosa.

 Antiga Estação da Ferradosa.
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será	a	 seguir	 ao	Cachão	da	Valeira,	
um	 dos	 troços	 mais	 espectaculares	
do	 Douro.	 Num	 espaço	 de	 3	 km,	
encontramos	 4	 túneis	 e	 3	 viadutos.	
O	 primeiro	 a	 aparecer	 é	 o	 túnel	
de	 Vargelas	 com	 364	 metros	 de	
comprimento,	 quase	 todo	 ele	 em	
curva.	Ao	 km	 154,4	 surge	 o	 viaduto	
com	 o	 mesmo	 nome	 com	 2	 pilares	
e	 encontros	 em	 cantaria,	 unidos	 por	
uma	 viga	 metálica	 com	 3	 tramos	
contínuos	 e	 tem	 86,5	 metros	 de	
extensão.	 800	 metros	 mais	 à	 frente	
aparece	 o	 viaduto	 de	Arnozelo,	 com	
170	metros.	É	composto	por	3	pilares	

e	por	4	 tramos	com	vãos	maiores,	
respectivamente	 32	 metros	 os	
extremos	 e	 40	metros	 os	 centrais.	
Entre	os	km’s	155,8	e	156,1,	surgem	
os	três	túneis	de	Arnozelo,	com	31,	
57	 e	 62	 metros	 de	 comprimento	
respectivamente.	Para	finalizar	esta	
sequência,	 temos	 ao	 km	 156,9,	 o	
viaduto	 da	Teja	 com	90	metros	 de	
extensão,	em	curva	e	 todo	ele	em	
cantaria.

O	 apeadeiro	 do	 Vesúsio	 surge	
ao	 km	 158,4	 e	 tal	 como	 as	 outras	
paragens,	 deve	 o	 seu	 nome	 à	
quinta	 que	está	por	 perto.	Chegou	

a	 ser	 uma	 estação	 com	
uma	 configuração	 muito	
semelhante	a	Alegria,	mas	
acabou	 por	 ser	 demolida	
e	actualmente	é	 idêntica	a	
Ferradosa:	uma	plataforma	
com	abrigo.	

Nos	 4,5km’s	 que	
separam	 este	 apeadeiro	
do	 que	 está	 adjacente	 a	
montante,	 que	 é	 Freixo	
de	 Numão,	 encontramos,	
para	 além	 de	 mais	 umas	
habitações	 antigas	 da	 CP	
ao	 abandono,	 o	 viaduto	
de	 Murça.	 Este	 possui	
elementos	 metálicos	 e	 Estação de Vargelas.

 Ponte e Apeadeiro da Ferradosa.

 Túnel de Vargelas.
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Viaduto de Vargelas.

 Túnel de Arnozelo I e II.

 Ponte de Arnozelo.

 Túnel de Arnozelo II e III.

 Quinta e Apeadeiro de Vesúvio.
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outros	em	cantaria	na	sua	estrutura.	A	parte	metálica,	
com	104	metros	de	extensão	em	recta	é	composta	por	
3	tramos,	respectivamente	com	32,	40	e	32	metros.	A	
parte	em	cantaria	é	em	curva	com	7	arcos	circulares	
em	cantaria	de	pedra	com	10	metros	de	diâmetro.	O	
apeadeiro	de	Freixo	de	Numão,	no	 tempo	em	que	foi	
estação,	 era	 semelhante	 ao	 que	 é	 agora	 Vargelas,	
com	 3	 linhas	 (principal,	 desviada	 e	 saco).	 Agora	 é	
tão	 somente	 um	 apeadeiro	 com	 abrigo.	O	 antigo	 EP	
está	 concessionado	 a	 privados,	 que	 aproveitaram	 e	
transformaram	o	espaço	do	cais	coberto	numa	piscina.

Antes	de	chegarmos	ao	Pocinho,	nos	8km’s	que	nos	
falta	percorrer,	encontramos	mais	3	pontes	e	4	túneis.	
Ao	km	165,1	passamos	pelo	viaduto	de	Gonçalo	Joanes	
que	 apresenta	 uma	 extensão	 de	 91	 metros,	 sendo	
composta	 por	 3	 tramos	 de	 vigas	 contínuas	 de	 rótula	
quádrupla,	respectivamente	com	28	metros	nos	tramos	
extremos	 e	 35	 metros	 no	 tramo	 central.	 Avançando	
1700	metros	entramos	dentro	do	túnel	das	Fontainhas,	
que	tem	um	desenvolvimento	em	curva	e	apresenta	162	
metros	de	extensão.	O	segundo	viaduto	desta	secção	
surge	ao	km	167,4	é	ele	o	viaduto	do	Vale	do	Nedo,	
sendo	uma	cópia	do	viaduto	Gonçalo	Joannes	com	a	
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 Ponte de Murça.

 Apeadeiro de Freixo de Numão.

 Ponte de Gonçalo Joanes.
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mesma	extensão.	A	3km	do	Pocinho	
temos	mais	um	conjunto	de	3	túneis,	
são	 eles:	 Túnel	 do	 Salgueiral	 com	
62	 metros	 de	 comprimento	 e	 com	
desenvolvimento	 ligeiramente	 em	
curva,	 Túnel	 do	 Saião	 com	 uma	
extensão	 de	 752	metros	 e	 traçado	
rectilíneo	 e	 Túnel	 da	 Veiga	 que	
tem	uma	extensão	de	91	metros	e	
desenvolvimento	 em	 curva.	 Antes	
de	 entrarmos	 na	 estação	 temos	 a	
ponte	do	Pocinho	que	é	uma	cópia	
das	duas	pontes	anteriores.	

E	chegamos	ao	Pocinho,	actual	
términus	 da	 linha	 do	 Douro.	 Nem	
sempre	 foi	 assim.	 Antes	 a	 linha	
seguia	 até	 território	 espanhol,	

mas	 aos	 poucos	 foi	 sendo	 cortada.	Primeiro	
Espanha	 encerrou	 o	 troço	 entre	 a	 fronteira	
e	 Fuente	 de	 San	 Esteban,	 depois	 Portugal	
encerrou	entre	Barca	d’Alva	e	Pocinho.	Esta	
estação	como	todas	as	outras	desta	linha	que	
albergaram	 via	 estreita,	 apresenta-se	 quase	
defunta,	muito	longe	do	movimento	que	tinha	
quando	 ainda	 existiam	 circulações	 até	 Duas	
Igrejas.	 Os	 edifícios	 do	 ‘material	 e	 tracção’	
estão	muito	degradados,	 tal	como	o	material	
que	está	 lá	dentro.	Mercadorias,	há	 já	vários	
anos	que	o	cimento	deixou	de	ser	movimentado	

 Túnel das Fontainhas.

 Ponte do Vale do Nedo.

 Túnel de Meão.

balastro



balastro

ferroviariamente	e	agora	ele	chega	por	via	rodoviária.	
Da	via	estreita	ainda	há	vestígios	de	uma	linha	desde	
a	estação	até	à	ponte,	com	algum	material	circulante	
lá	 em	 cima	 completamente	 degradado.	 As	 várias	
antigas	 casas	 de	 habitação	 da	 CP	 estão	 fechadas	
ou	ao	abandono	e	os	cais	de	mercadorias	não	 têm	
qualquer	 uso.	O	EP	 de	 3	 pisos	 está	 bem	 estimado	
e	 com	 serviço	 de	 bar	 a	 funcionar.	De	 vias,	 embora	
ainda	hajam	várias	em	via	larga,	somente	a	linha	1	é	
usada	para	a	utilização	de	passageiros	e	de	vez	em	
quando	a	 linha	2	quando	esse	comboio	é	 realizado	
por	carruagens	e	locomotiva,	que	a	utiliza	para	fazer	
a	manobra	de	inversão.

O	 troço	 do	 Tua	 ao	 Pocinho	 é	 provavelmente	 o	
mais	espectacular	da	linha	do	Douro	e	até	talvez	de	
toda	 a	 rede	 ferroviária	 portuguesa.	É	 sem	dúvida	 o	
que	 apresenta	mais	 obras	 de	 arte,	 com	 10	 pontes/
viadutos	e	10	túneis	nos	31km’s	de	extensão,	sendo	o	
primeiro	terço	do	percurso	realizado	na	margem	norte	
do	Douro	e	os	outros	dois	 terços	na	margem	sul.	A	
paisagem	 não	 é	 tão	 vinhateira	 como	 vemos	 entre	
Régua	e	Tua,	mas	tens	outros	encantos	que	valem	a	
pena	serem	descobertos	ou	revisitados.

 Túnel do Saião.

Estação do Pocinho.

 Túnel de Vale de Meão.



Vista geral do pátio exterior 
do museu com algum do 
espólio existente.

Peter Pecher
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coMboio histórico

Os museus ferroviários existem 
essencialmente para preservar a história 
evolutiva dos caminhos-de-ferro e a 

memória de quem neles trabalhou. São espaços 
educacionais que promovem o conhecimento sobre 
a contribuição do comboio para o desenvolvimento 
das sociedades modernas, tornando-se interessante 
fomentar aqui experiências que estimulem o senso 
crítico, o deleite e o interesse por tal património, 
de forma a que o público tenha uma experiência 
prazerosa, ao permitir que se inicie uma relação 
positiva com estes locais de memória. O texto tem 
como finalidade uma reflexão sobre a museologia 
ferroviária e aponta o caso austríaco como exemplo 
de gestão de um espaço museológico.

Anteriormente	à	era	da	aviação	comercial	e	à	expansão	
do	automóvel,	o	comboio	a	vapor	reinava	nos	transportes	

terrestres,	 contribuindo	para	a	 transformação	profunda	
da	 geografia	 económica	 dos	 países.	 O	 processo	 de	
expansão	da	via-férrea	teve	como	efeito	a	modificação	
de	toda	a	malha	social	a	ponto	de	influenciar	os	hábitos,	
usos	e	costumes	dos	povos.	A	ferrovia	deu	origem	a	novos	
elementos	sociais	e	culturais,	dos	quais	sobressaem	os	
aglomerados	 ferroviários	nascidos	a	partir	de	estações	
e	apeadeiros	que	em	muitos	casos	evoluíram	para	vilas	
e	cidades.	Além	de	patente	na	evolução	da	sociedade	
moderna,	a	locomotiva	a	vapor	firmou-se	no	coração	e	
na	memória	das	gentes.

Com	o	rodar	do	tempo,	os	comboios	foram	deixando	de	
fumegar.	Inauguraram	um	novo	ciclo	de	progresso	com	a	
energia	elétrica:	as	novas	máquinas	dispensavam	o	uso	
de	 carvão	 e	 de	 água.	 Tornaram-se	 quase	 assépticas,	
limpas	 da	 poesia	 e	 da	 fascinação	 que	 caracterizavam	
as	 locomotivas	 ancestrais.	 Porém,	 o	 comboio	 a	 vapor	
imortalizou-se	 na	 literatura,	 na	música	 e	 no	 cinema.	A	

Preservação ferroviária 
Por outros meios 

Mapa da área museológica. Adaptado de:  https://eisenbahnmuseum-heizhaus.com/de/

Museu Ferroviário de strasshoF
Nave principal do museu (5) e a locomotiva 310.23 em primeiro plano. 
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locomotiva	negra	a	vapor	 -	correndo	sobre	carris,	com	
uma	 serpente	 de	 carruagens	 a	 segui--la	 por	 montes	
e	 vales,	 deixando	 para	 trás	 uma	 flâmula	 branca	 por	
entre	os	verdes	pinheirais	-	ficou	impregnada	na	nossa	
imaginação	coletiva,	com	os	seus	ritmos	de	trabalho	e	o	
seu	apito	indissociável.	

Viajamos	 de	 comboio	 fundamentalmente	 por	
necessidade.	 Portanto,	 a	 modernização	 da	 ferrovia	
é	 inevitável	 face	 ao	 progresso	 socioeconómico	
e	 aos	 desafios	 de	 uma	 sociedade	 em	 constante	
desenvolvimento.	 Todavia,	 a	 evolução	 do	 comboio	
acarreta	 também	 uma	 incógnita	 quanto	 ao	 destino	 do	

material	 antigo	 que	 vai	 sendo	 substituído.	 Onde	 as	
operadoras	 ferroviárias	 se	 mostraram	 passivas	 em	
reconhecer	o	seu	 legado	histórico,	os	saudosistas	não	
ficaram	 indiferentes	 ao	 desaparecimento	 das	 velhas	
locomotivas.	 No	 caso	 das	 máquinas	 a	 vapor,	 esse	
reconhecimento	 institucional	 nem	 sempre	 foi	 fácil.	 O	
vapor	simbolizava	algo	de	arcaico,	lento	e	sujo,	que	não	se	
integrava	na	nova	era	moderna,	e	talvez	se	compreenda	
uma	certa	relutância	existente	por	parte	das	operadoras	
em	manter	 as	 velhas	 locomotivas.	 No	 caso	 austríaco,	
a	 necessidade	 transformou-se	 em	 oportunidade	 e	 o	
cemitério	 reservado	para	a	 tração	a	 vapor	 tornar-se-ia	

no	primeiro	museu	ferroviário	deste	
país.

Das Heizhaus

O	 museu	 encontra-se	 nos	
arredores	 da	 vila	 de	 Strasshof-
an-der-Nordbahn,	 a	 25km	 a	 leste	
de	Viena.	O	 local	surgiu	como	um	
importante	depósito	de	locomotivas	
contíguo	 a	 um	 pátio	 de	 triagem	
de	mercadorias	 durante	 o	 Império	
Austro-Húngaro.	 Na	 Segunda	
Guerra	Mundial,	o	exército	alemão	
utilizou	 o	 espaço	 para	 as	 suas	
operações	logísticas.	Neste	período	
é	 projetado	 o	 aumento	 da	 sua	

 coMboio internacional

Mapa da área museológica. Adaptado de:  https://eisenbahnmuseum-heizhaus.com/de/

 Nave principal (5 na planta) , com a locomotiva 17C 372 pronta para sair à linha.
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capacidade,	 embora	 as	 obras	 originais	
só	 sejam	 parcialmente	 concluídas	 em	
1947.	 Nos	 anos	 60,	 o	 depósito	 perdeu	
a	 sua	 importância	 devido	 à	 mudança	
do	 quadro	 geopolítico	 do	 pós-guerra,	
coincidindo	 também	com	a	 eletrificação	
da	 Linha	 Nordbahn.	 O	 ano	 de	 1978	
assinalou	o	fim	da	tração	a	vapor	de	via	
larga	 e	 o	 local	 foi	 abandonado	 de	 vez,	
servindo	 apenas	 como	 estacionamento	
de	 material	 ferroviário	 a	 aguardar	
demolição.	Graças	 aos	 esforços	 de	 um	
grupo	de	entusiastas,	que	viria	a	formar	
o	 primeiro	 clube	 ferroviário	 austríaco	
(1. OSeK),	 o	 antigo	 depósito	 pôde	 ser	
preservado	 e	 aberto	 ao	 público	 como	
museu	em	1984.	O	Das Heizhaus,	como	
também	é	conhecido,	encontra-se	aberto	
todos	os	dias	entre	abril	e	outubro.	Nos	
domingos,	 existem	 diversas	 atividades,	
como	modelismo	em	maquetas	de	várias	
escalas,	 um	 minicomboio	 tripulado	 que	
circula	no	recinto	do	museu,	e	também	é	
possível	viajar	a	bordo	das	locomotivas	a	
vapor	num	percurso	de	1km	de	extensão	
que	compreende	o	espaço.	

O	 acesso	 ao	 museu	 é	 mais	 fácil	
através	 da	 Estação	 de	 Silberwald.	
Ultrapassando	 a	 Estação	 de	Strasshof,	
observa-se	 a	 bifurcação	 a	 norte	 para	
o	 complexo	 museológico,	 que	 se	 abre	 num	 leque	 de	
linhas,	adelgaçando-se	ao	centro	antes	de	se	expandir	
novamente	em	10	 linhas	que	 terminam	numa	fortaleza	
de	betão	armado.	Vista	 pela	 perspetiva	 de	um	pardal,	
poder-se-ia	descrever	a	planta	do	museu	como	um	laço	
de	gravata,	tendo	no	seu	nó,	ao	centro,	a	infraestrutura	
indispensável	a	qualquer	depósito:	uma	placa	giratória,	
diques	 de	 cinzas,	 uma	 torre	 de	 água	 com	 três	 tomas	
e	 uma	 torre-carvoeira	 dotada	 de	 elevadores	 elétricos	
para	abastecimento	das	locomotivas.	O	edifício	principal	
do	 museu	 é	 do	 estilo	 arquitetónico	 industrial	 alemão,	
estruturado	 em	 betão	 armado,	 com	 frontão	 e	 telhado	
vidrados	 que	 possibilitam	 a	 entrada	 de	 luz	 natural	
dentro	 do	 recinto.	As	 saídas	 a	 poente	 são	 protegidas	
por	enormes	portões	de	aço	reforçado,	o	que	denota	a	
outrora	importância	de	proteger	o	vital	material	de	tração	
para	o	esforço	de	guerra.	

O	 público	 entra	 nesta	 fortaleza	 ferroviária	 pela	 ala	

lateral	 sul	 do	 edifício.	 Para	 chegar	 ao	 seu	 núcleo,	 os	
visitantes	vão	por	um	corredor,	apenas	interrompido	por	
um	lanço	de	escadas	que	dá	acesso	ao	andar	superior.	
Antes	 de	 vislumbrar	 as	 locomotivas,	 os	 sentidos	
aguçam-se:	há	um	cheiro	característico	de	um	depósito	
de	máquinas;	a	atmosfera	envolta	numa	mordida	acre	e	
sulfurosa	da	cinza,	da	fuligem	e	do	óleo	impregna-se	nas	
narinas,	antecipando	o	que	uma	 luz	áurea	 interior	não	
desvenda	de	imediato.	Passo	a	passo,	o	comum	mortal	
aproxima-se	decididamente	de	um	 jurássico	 ferroviário	
e,	 enfim,	 ei-las:	 as	 locomotivas	 a	 vapor	 que	 outrora	
fizeram	o	prestígio	dos	caminhos-de-ferro	e	constituíram	
o	 seu	mais	 lídimo	 brasão.	 Neste	 leito,	 as	 imponentes	
máquinas	adormecem	ao	som	dos	comboios	modernos	
que	 passam	 vertiginosamente	 ali	 perto	 na	 Nordbahn.	
Mas	está	para	chegar	o	fim	de	semana	e	as	locomotivas	
serão	em	breve	acesas	durante	o	último	reluzir	do	dia.

 Corredor de acesso à nave principal (5) e a locomotiva 52.100.
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Experiência	de	fogueiro	no	
Museu

Quando	visitei	o	Das Heizhaus,	no	final	do	verão	de	
2019,	tive	a	oportunidade	de	conviver	com	os	voluntários	
deste	museu	 e	 estudar	 o	modo	 de	 gestão	 do	 espaço	
durante	vários	dias.	Fui	 recebido	por	um	ex-colega	de	
trabalho	da	Linha	Achenseebahn,	responsável	por	uma	
das	locomotivas	a	vapor	do	museu.	A	17C	N.º	3721	seria	
preparada	por	nós	numa	sexta-feira,	no	final	da	jornada,	
para	júbilo	dos	visitantes	esperados	nos	dias	seguintes.	
Além	 desta	 máquina,	 o	 museu	 conta	 com	 outros	
exemplares	 em	 funcionamento,	 entre	 os	 quais	 duas	
locomotivas2	 certificadas	 para	 circular	
nos	 caminhos-de-ferro	 austríacos.	
Estas	 são	 alugadas	 por	 clubes	
ferroviários,	 operadores	 turísticos	 e	
outros	museus	 ferroviários	 na	Europa	
Central,	 contribuindo	 para	 o	 aumento	
das	receitas	do	museu.

O	foco	no	vapor	está	muito	presente	
neste	 polo	 museológico,	 havendo	 a	
ambição	de	tornar	o	espaço	num	centro	
de	competência	para	material	de	tração	
a	vapor.	Por	tradição,	o	conhecimento	
é	 transferido	 dos	 mais	 velhos	 para	
os	 mais	 novos	 e	 as	 locomotivas	 são	
alocadas	a	maquinistas	titulares.	Estes	
são	responsáveis	pela	sua	preparação	
e	manutenção,	tendo	ainda	de	garantir	

a	 devida	 instrução	 a	
fogueiros	e	aspirantes.	No	
museu	 também	 existem	
oficinas	 próprias,	 o	 que	
torna	possível	o	trabalho	de	
manutenção	 e	 reparação	
do	material.	Verifiquei	 isso	
em	 primeira	 mão,	 porque	
antes	 de	 acender	 o	 fogo	
da	N.º	372,	 foi	 necessário	
soldar	 uma	 tubagem	
deficiente	 entre	 o	 tênder	
e	 um	 dos	 injetores	 da	
locomotiva	 –	 um	 exemplo	
concreto	 da	 preservação	
através	do	uso.	

Realizadas	 as	 praxes	
e	 com	 a	 locomotiva	
finalmente	 acesa,	 o	 resto	

da	noite	foi	passado	na	área	de	convívio	dos	voluntários,	
localizada	no	piso	superior	do	museu.	Preparou-se	uma	
ceia	comum,	o	que	proporcionou	uma	rica	troca	de	ideias	
e	experiências.	Entre	as	conversas,	desci	ao	piso	térreo	
para	acompanhar	o	estado	do	fogo	da	locomotiva.	Seria	
suficiente	 sentir,	 com	 a	 mão,	 a	 temperatura	 do	 bujão	
inferior	 da	 fornalha	 para	 ter	 ideia	 do	 que	 se	 passava	
nas	entranhas	da	N.º	372.	Com	uma	temperatura	perto	
dos	70ºC,	 não	 faltaria	muito	 tempo	para	o	manómetro	
de	pressão	começar	a	espreguiçar.	Então,	subi	de	volta	
ao	convívio.	Com	um	projetor	 já	montado,	passámos	o	
resto	da	noite	a	clicar	entre	vídeos	no	YouTube	sobre	as	
máquinas	mais	imponentes.	Mas	ao	contrário	das	

 Pátio exterior com uma vista geral das estruturas e do material existente.

 Torre de água (construída durante a Segunda Guerra Mundial).
Locomotiva 17C 372 em ensaios.
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máquinas,	o	homem	não	é	feito	de	ferro;	e	assegurado	
de	que	o	fogo	da	N.º	372	não	crepitava	na	sua	fornalha,	
marchei	a	caminho	da	caserna	e	do	beliche	que	me	fora	
reservado	 de	 antemão.	 Entretanto,	 parei	 e	 contemplei	
sozinho	 todo	 aquele	 espaço	 por	 uns	 segundos	 ainda	
junto	à	máquina:	 o	 início	da	madrugada	e	um	silêncio	
apenas	 interrompido	 pelos	 leves	 suores	 do	 vapor	 da	
locomotiva,	e	pelos	estalidos	dos	metais	em	expansão.	
Sem	sombra	de	dúvida,	um	momento	difícil	de	replicar	
fielmente	quer	em	palavras	ou	imagens.

Ao	romper	do	dia

Uma	locomotiva	como	a	N.º	372,	de	tênder	separado,	
requer	 um	 estilo	 de	 manuseio	 próprio,	 especialmente	
para	um	fogueiro	acostumado	a	máquinas	de	via	estreita.	
A	caixa	de	fogo	é	relativamente	mais	longa	e	comprida,	
sendo	necessários	movimentos	certeiros	com	a	pá	para	
cobrir	 toda	 a	 área	 da	 grelha	 com	 carvão.	 Felizmente,	
esta	 locomotiva	 está	 aposentada	 dos	 seus	 trabalhos	
originais	de	puxar	comboios	expressos	de	passageiros	
e	 tem	agora	uma	vida	 tranquila	nos	vaivéns	dentro	do	

perímetro	do	museu.	Para	esse	 tipo	de	marcha,	basta	
carregarmos	a	grelha	com	carvão	alternadamente	entre	
o	 lado	 esquerdo	 e	 o	 direito.	 É	 uma	 prática	 usada	 em	
locomotivas	 de	 manobra,	 permitindo	 uma	 combustão	
melhor	do	carvão	fresco,	pelo	mesmo	já	em	ignição	no	
lado	oposto	da	grelha,	o	que	evita	fumo	negro	e	mantém	
uma	pressão	 de	 trabalho	 adequada	 para	 esse	 tipo	 de	
serviço.

Antes	de	movermos	a	máquina	para	o	pátio	exterior,	
é	 necessário	 trazê-la	 à	 pressão	 de	 trabalho	 com	 um	
fogo	bem	distribuído	na	fornalha,	olear	todos	os	pontos	
móveis	e	caixas	de	eixos,	bem	como	ensaiar	a	bomba	de	
ar	comprimido	e	os	freios.	Teremos	de	desimpedir	a	linha	
de	material	parqueado	antes	de	recebermos	o	público.	
Este	 trabalho	 começa	 uma	 hora	 antes	 da	 abertura	 do	
museu,	algo	que	também	permite	observar	o	estado	da	
máquina	sem	qualquer	distração.	O	material	é	impelido	
e	 manobrado	 para	 linhas	 de	 saco	 junto	 ao	 limite	 do	
perímetro	museológico.

Após	 parquearmos	 o	 material	 e	 encravarmos	 as	
agulhas	 para	 a	 nossa	 linha,	 voltamos	 com	 a	máquina	
para	perto	do	edifício	principal,	de	modo	a	recebermos	
os	primeiros	visitantes	do	dia.	O	pavilhão	da	locomotiva	

  Vista geral do interior do edifício principal (5) obtida através da cantina no piso superior .
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permite	levar	8-10	pessoas.	A	viagem	de	ida	
e	 volta	 (2km)	 entre	 o	 edifício	 principal	 e	 a	
linha	de	acesso	à	Nordbahn	 custa	5	euros	
a	 quem	 for	 na	 locomotiva.	 Ultrapassadas	
as	 agulhas,	 a	 máquina	 pode	 ganhar	
velocidade	 por	 breves	momentos	 antes	 de	
parar	 em	 segurança	 e	 regressar.	 O	 mais	
importante	 para	 o	 fogueiro	 (e	 maquinista)	
é	 a	 confirmação	 de	 que	 ninguém	 cruza	 a	
linha	 sem	 se	 aperceber	 da	 aproximação	
da	 locomotiva.	 E	 assim	 o	 dia	 passa	 entre	
os	 vaivéns	 constantes,	 proporcionando	
aos	 visitantes	 uma	 experiência	 diferente	 e	
a	 oportunidade	 de	 entenderem	 como	 uma	
locomotiva	a	vapor	realmente	funciona.	Para	
o	 fogueiro	 e	 o	 maquinista	 é	 um	 trabalho	
de	 relações	 públicas	 importante	 referente	
ao	 museu,	 tendo	 também	 em	 vista	 o	
recrutamento	de	novos	voluntários.

Obtive	 uma	 grande	 satisfação	 pessoal	
em	poder	fazer	fogo	e	conduzir	diferentes	locomotivas	de	
via	larga	nos	dias	que	passei	naquele	museu.	Impelido	
pelo	espírito	de	passar	o	testemunho	de	conhecimento,	
dediquei	algumas	horas	com	os	aspirantes,	reconhecendo	
neles	o	interesse	pela	arte	de	locomover	estes	jurássicos	
ferroviários	que	são	as	locomotivas	a	vapor.

Desafios	e	dilemas	
Preservar	através	do	
conservo	ou	do	uso?

O	Museu	de	Strasshof	sofre	essencialmente	de	três	
desafios:	a	falta	de	pessoal	qualificado,	a	falta	de	espaço	
coberto,	e	a	falta	de	verbas.	São	desafios	transversais	a	
este	meio	um	pouco	por	toda	a	Europa.

Até	há	poucos	anos,	a	operadora	ferroviária	austríaca	
tinha	a	sua	própria	secção	histórica,	algo	que	garantia	a	
manutenção	e	operação	de	composições	na	rede	geral.	
Incompreensivelmente,	a	operadora	desresponsabilizou-
se	do	seu	legado	histórico,	depositando	aquele	material	
em	vários	locais	e	museus	existentes	na	Áustria.	Assim,		
Strasshof	também	serviu	de	pátio	de	estacionamento	ao	
material	histórico	e	semi-velho,	o	que	torna	inevitável	as	
operações	de	manobra	acima	descritas	para	 libertar	 a	
circulação	 das	 locomotivas	 no	 perímetro	museológico.	
O	material	 vai-se	 deteriorando	 com	 a	 falta	 de	 espaço	
coberto,	sendo	o	custo	de	manutenção	e	reparação	mais	

exigentes	a	 longo	prazo.	Com	verbas	 limitadas,	 torna-
se	 importante	 dar	 prioridade	 ao	material	 que	 contribui	
estrategicamente	 para	 o	 aumento	 dos	 rendimentos	
do	 museu,	 ou	 seja,	 garantir	 a	 operacionalidade	 das	
locomotivas	 a	 vapor.	 Portanto,	 entramos	 no	 dilema:	
guardamos	 para	 depois	 preservarmos,	 ou	 demolimos	
e	concentramos	 toda	a	atenção	no	material	existente?	
Não	é	 fácil	 dar	uma	 resposta	concreta,	mas	creio	que	
isso	requeira	uma	deliberação	específica	para	cada	caso	
e	uma	estratégia	a	longo	prazo	que	garanta	uma	certa	
previsibilidade	aliada	ao	normativo	do	polo	museológico.	
Por	 exemplo,	 em	 Strasshof,	 existem	 espaços	 verdes	
junto	 à	 rotunda	 das	 locomotivas	 que	 possibilitam	
a	 deambulação	 do	 público,	 incluindo	 pausas	 para	
piquenique	 com	 a	 família,	 entre	 o	 material	 ferroviário	
que	aguarda	restauro.	Poder-se-ia	considerar	o	espólio	
e	o	espaço	como	um	autêntico	parque	 jurássico,	onde	
os	 visitantes	 se	 tornam	 exploradores	 das	 relíquias	
presentes	no	recinto.

Após	 levantar	 quatro	 paredes	 e	 um	 telhado	 para	
formar	 um	 museu,	 é	 também	 necessário	 sabermos	 o	
que	fazer	com	ele.	Existem	duas	soluções	aparentes:

Na	 primeira,	 colocamos	 o	 artefacto	 debaixo	 de	 um	
telhado,	fazemos	um	trabalho	cosmético	e	por	fim	pomos	
uma	 placa	 lapidar	 junto	 do	 objeto	 museológico.	 Além	
disso,	o	local	serve	de	contexto	para	feiras	e	eventos,	de	
modo	a	aumentar	as	receitas	e	a	estatística	de	visitação	
-	 ferramenta	 essencial	 na	 avaliação	 da	 gestão	 destes	
espaços	 e	 condição	 necessária	 para	 argumentar	 por	
subsídios	 públicos.	Aqui	 vigora	 a	 preservação	 através	
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Nave principal (5) com a locomotiva 52.100 em manutenção.
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da	conservação,	sendo	a	exposição	e	o	espólio	geridos	
por	 curadores	 que	 seguem	 à	 risca	 os	 regulamentos	
tradicionais	da	museologia.

Por	 outro	 lado,	 podemos	 considerar	 a	 preservação	
através	do	uso:	um	modelo	que	reinsere	o	elo	humano	
na	 interação	 com	 o	 acervo	 museológico.	 Apela-se	
então	aos	sentidos	e	são	criadas	expetativas	positivas	
no	 público.	 Por	 exemplo,	 um	 comboio	 a	 vapor	 em	
funcionamento	é	uma	experiência	única,	especialmente	
para	os	mais	novos	que	perguntarão:	"O	que	é	aquilo?”,	

a	 que	 alguém	 ao	 lado	 responderá:	
"É	 um	 comboio…”,	 e,	 olhando	 a	
locomotiva,	 a	 criança	 encontrará	 a	
réplica	viva	do	seu	comboiozinho	de	
brincar,	que	aliás	não	se	assemelhava	
nada	àqueles	em	que	costuma	viajar.	
Afinal,	 a	 máquina	 fumegante	 à	 sua	
frente	 era	 algo	 autêntico,	 real,	 que	
existia	 fora	 dos	 modelos	 reduzidos	
e	 das	 páginas	 dos	 livros,	 embora	
distante	no	 tempo.	O	grande	público	
está	 ciente	 do	 caminho-de-ferro	
ora	 quando	 espera	 pelo	 comboio	
numa	 passagem-de-nível	 ora	 na	
plataforma	 de	 uma	 estação.	 E,	 por	
isso,	 talvez	 o	 museu	 seja	 uma	 das	
formas	mais	positivas	e	genuínas	das	

operadoras	 interagirem	 com	 a	 população.	 Contudo,	 a	
preservação	 através	 do	 uso	 representa	 mais	 desafios	
para	 a	 gestão,	 nomeadamente	 o	 inevitável	 desgaste	
do	material,	a	dependência	de	mão-de-obra	qualificada	
e	um	financiamento	que	possa	garantir	 uma	operação	
previsível.	 Isso	 requer	alguma	arte	e	uma	certa	magia	
em	fazer	mais	com	menos.	

Os	 dois	 modelos	 acima	 mencionados	 não	 são	

 Locomotiva 17c 372 na rotunda (13 na planta).

Locomotiva 17c 372 na rotunda (13 na planta).
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mutuamente	exclusivos.	Na	maior	parte	dos	casos,	os	
museus	optam	pelo	modo	de	gestão	que	 lhes	permita	
sobreviver	com	o	menor	custo	envolvido.	E	porque	não	é	
só	abrir	as	portas	e	deixar	o	público	à	vontade:	no	mínimo	
é	 necessário	 haver	 uma	 infraestrutura	 que	 receba	 os	
visitantes,	 sinalética	 que	 os	 guie	 através	 do	 espólio	
exposto,	 uma	 loja	 física	 e	 alguém	 para	 vigiar	 a	 caixa	
registadora,	 um	 sistema	de	 vigilância,	 bem	como	uma	
estrutura	de	renovação	que	faça	a	manutenção	do	próprio	
museu,	como	por	exemplo	o	WC,	a	cafetaria,	e	outras	
instalações.	Ultimamente,	a	escolha	do	modo	de	gestão	
reflete-se	na	estatística	de	 visitação	e	nas	expetativas	
criadas	 no	 público,	 que	 podem	determinar	 o	 propósito	
do	museu.	São	formas	de	preservação	complementares,	
cada	uma	com	prós	e	contras,	mas	ambas	figuram	no	
normativo	 da	 gestão	 e	 posteriormente	 na	 finalidade	
do	 próprio	 espaço.	 Os	 museus	 inserem-se	 cada	 vez	
mais	 nos	 roteiros	 turísticos	 nacionais	 e	 internacionais,	
porque	oferecem	algo	evidentemente	único:	o	histórico	
palpável	de	uma	sociedade	e	um	contexto	real	do	que	
a	 tem	 moldado	 ao	 longo	 dos	 tempos.	 Portanto,	 seria	
incompreensível	 os	 museus	 ferroviários	 não	 fazerem	
parte	 do	 setor	 turístico.	Eles	 podem	oferecer	 produtos	
diferenciados,	 promovidos	 quer	 individualmente	 pelas	
operadoras	ferroviárias	ou	por	uma	parceria	destas	com	
operadores	 turísticos,	 como	 é	 aliás	 a	 prática	 no	 caso	

austríaco.	

O	 futuro	 das	 máquinas	 a	 vapor	 pode	 estar	
comprometido	 devido	 às	 novas	 preocupações	
ambientais.	 Mas,	 por	 mais	 eficiente	 que	 a	 locomotiva	
se	 torne,	 por	 exemplo	 através	 de	 queima	 de	 pellets	
ou	 outro	 substituto	 fóssil,	 ela	 será	 sempre	 a	 antítese	
de	 um	 mundo	 asséptico	 e	 sem	 alma.	 Na	 verdade,	
mesmo	o	menor	modelo	de	 locomotiva	a	 vapor	nunca	
poderá	 ser	 acusado	 de	 monótono.	 A	 presente,	 e	 de	
facto	 florescente,	 fascinação	 pelo	 vapor	 numa	 era	 de	
tecnologia	digital	inteligente	comprova	que	os	humanos	
ainda	são	movidos	pela	poesia	e	pela	beleza.	Logo,	os	
museus	têm	uma	responsabilidade	acrescida	de	manter	
este	património	material	 e	 imaterial	 disponível	 para	as	
gerações	vindouras.		

1	Uma	das	 locomotivas	expresso	mais	antigas	da	Europa	

em	 funcionamento,	 construída	 em	 1881	 pelo	 eng.	 Louis	

Gölsdorf	(pai	do	lendário	eng.	Karl	Gölsdorf).
2		À	data	da	visita,	estavam	certificadas	duas	locomotivas	de	

tênder	separado:	a	imponente	locomotiva	N.º	310.23	projetada	

pelo	eng.	austríaco	Karl	Gölsdorf,	e	a	N.º	52.100	“Kriegslok”	–	

de	uma	série	de	pelo	menos	7000	locomotivas	da	autoria	do	

eng.	alemão	Richard	Wagner	e	construídas	durante	a	Segunda	

Guerra	Mundial.

 Locomotiva 17c 372 junto da carvoaria (17 na planta).
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A imponente locomotiva 310.23, 
pronta para receber as primeiras 
visitas do dia no museu de 
Strasshof.

Peter Pecher

spotting

Limpeza da caldeira da locomotiva 
52.100 em curso, usando água sob 
pressão da locomotiva 3033 no 
pátio exterior à oficina (6).

Peter Pecher


