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Capa: 
•	 As	 duas	 composições	 socorro	

durante	as	movimentações	do	Alfa	
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Santos.
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Este	editorial	era	muito	diferente	na	sua	primeira	
versão.	Falava	de	uma	certa	 insensibilidade	
sindical	com	o	regresso	das	greves	na	CP,	da	

estabilização	financeira	que	a	empresa	persegue	e	de	
idêntica	situação	passada	na	Infraestruturas	de	Portugal.

Julho	 foi	 também	o	mês	da	discussão	do	plano	de	
recuperação	do	país,	sem	grandes	novidades	mas	com	
a	maior	convicção	de	que	o	futuro	trará	uma	nova	linha	
de	Lisboa	ao	Porto.

Então,	no	último	dia	do	mês,	o	acidente	que	várias	
vezes	pairou	sobre	a	rede	concretizou-se	e	 levou	dois	
experientes	 ferroviários	dos	quadros	da	 Infraestruturas	
de	Portugal,	quando	tripulavam	o	VCC	105,	em	Soure.	
O	choque,	de	enorme	gravidade	e	ocorrido	numa	zona	
onde	o	Alfa	Pendular	corria	a	190	km/h,	destapou	uma	
sensação	de	grande	desconforto.	Se	os	comportamentos	
de	 dois	 dos	 principais	 elementos	 da	 rede	 ferroviária	
demonstraram	 a	 segurança	 expectável	 	 –	 sinalização	
e	 o	 próprio	 comboio	Alfa	 –	 já	 o	 desleixo	 que	 voltou	 a	
permitir	que	um	VCC	cruzasse	um	sinal	vermelho	não	
pode	voltar	a	passar	em	claro.

Apesar	 dos	 incontáveis	 avisos,	 dos	 relatórios	
(completíssimos)	do	GPIAAF	e	da	própria	convicção	da	
Infraestruturas	de	Portugal	de	que	algo	há	a	fazer	nos	
chamados	VME	(Veículos	de	Manutenção	Especiais),	a	
realidade	 é	 que	 na	 principal	 linha	 do	 país	 voltámos	 a	
deixar	 que	um	erro	 humano	definisse	a	 segurança	de	
todos	–	e	isso	é,	obviamente,	intolerável.

Entre	 o	 espectáculo	 mediático	 que	 a	 comoção	
colectiva	por	um	acidente	destes	naturalmente	desperta,	
é	a	análise	do	sistema	que	 importa	e	há	uma	verdade	
mais	universal	do	que	nunca	–	o	sistema	é	tão	seguro	
como	o	mais	inseguro	dos	seus	
componentes.

O	 ministro	 Pedro	 Nuno	
Santos	prometeu	já	explicações	
do	 gestor	 de	 infraestrutura	
que,	 além	 do	mais,	 continua	 a	
monopolizar	um	papel	definidor	
dos	 termos	 de	 segurança	 da	
nossa	 rede,	 papel	 que	 devia	
caber	 por	 inteiro	 ao	 IMT.	 A	
confusão	 institucional	 também	
não	ajuda.

Apesar	 da	 promessa,	
a	 primeira	 conferência	 de	
imprensa	 que	 a	 IP	 deu	 foi	 um	
triste	 espectáculo	 de	 passa	
culpas	 e	 elevada	 perícia	
comunicacional,	 que	 torna	

muito	difícil	gerar	a	confiança	a	que	estavam	obrigados.	
Dos	 90	 segundos	 passados	 a	 acelerar	 em	 torno	 de	
recomendações	 passadas	 potencialmente	 cumpridas	
(com	meias	 verdades	 e	 abusos	 numéricos	 à	mistura),	
passámos	a	um	concerto	de	detalhes	infindáveis	sobre	
o	 Convel	 e	 seus	 potenciais	 substitutos,	 limpando	 não	
apenas	a	demora	que	se	acumula	para	dotar	os	VCC	
de	sistemas	de	segurança	embarcados	mas,	sobretudo,	
sobrecarregando	 a	 assistência	 de	 pormenores	 inúteis	
para	não	chegar	à	vaca	 fria	–	o	que	podia	ou	não	ser	
feito	enquanto	durar	a	ausência	de	tais	sistemas.

No	fim,	e	para	 já,	parece	que	continuaremos	a	ver	
estes	 veículos	 a	 circular	 na	 rede	 nos	 termos	 actuais,	
mesmo	que	a	empresa	 tenha	entretanto	suspenso	por	
alguns	 dias	 a	 sua	 circulação	 –	 no	 fim	 de	 contas,	 nas	
palavras	da	administração,	 sem	qualquer	 razão	que	o	
justifique.

O	valor	da	confiança	é	dos	mais	 importantes	e	dos	
mais	 difíceis	 de	 construir.	 Se	 a	 versão	 inicial	 deste	
editorial	elogiava	uma	relativa	normalização	da	IP	no	que	
a	intervenções	de	manutenção	diz	respeito,	infelizmente	
esta	 versão	 final	 que	 lêem	 tem	de	 focar	 novamente	o	
óbvio	 –	 a	 perícia	 de	 comunicação	 contrasta	 com	 a	
inépcia	de	estruturar	planos	de	desenvolvimento	da	rede	
que	seriam	exigíveis,	uma	fraca	performance	que	anda	
a	par	com	a	confiança	gerada.

No	que	mais	importa,	a	Trainspotter	endereça	as	mais	
sentidas	condolências	aos	familiares	dos	dois	falecidos	
neste	 trágico	 acidente	 e	 formula	 o	 desejo	 de	 boas	 e	
rápidas	melhoras	para	os	 feridos	ainda	hospitalizados.	
Amanhã	é	um	novo	dia.

© Raul Marques

João Cunha



Aspecto do novo layout do Terminal XXI 
do lado esquerdo, cujo tema foi noticía na 
edição do mês passado da Trainspotter. 
Do lado direito temos a linha de acesso ao 
porto de Sines utilizada para o transporte 
de carvão. Julho de 2020.

João Cunha
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coliSão nA linhA do norte

O dia 31 de Julho ficará na história pela mais 
negativa das razões – um violentíssimo 
choque produziu-se na saída norte da es-

tação de Soure, envolvendo o VCC 105, que realiza-
va a marcha 95217 Entroncamento – Mangualde, e 
o CPA 4005 que realizava o serviço 133 Lisboa S.A. 
– Braga.

O	choque	produziu-se	às	15h26	em	circunstâncias	ini-
cialmente	muito	confusas	mas	que	 rapidamente	 foram	
clarificadas	com	a	nota	 informativa	publicada	
pelo	GPIAAF,	na	manhã	do	dia	seguinte.

O	 VCC	 105,	 com	 dois	 tripulantes	 a	 bordo	
(que	faleceram),	arrancou	da	linha	3	de	Soure	
sem	motivo	aparente,	 talonando	a	agulha	de	
saída	e	colocando-se	na	via	principal	da	linha	
do	Norte,	ao	mesmo	tempo	que	o	comboio	Alfa	
Pendular	cruzava	já	a	estação.	De	facto,	a	in-
vasão	do	 circuito	 de	 via	 da	agulha	por	 parte	
do	VCC	deu-se	uma	fracção	de	segundo	após	
a	 passagem	 do	 sinal	 de	 entrada	 da	 estação	
pelo	comboio	Alfa,	razão	pela	qual	este	ainda	
passou	esse	sinal	na	posição	verde,	permitin-
do-lhe	assim	a	prática	da	 velocidade	de	190	
km/h.	Só	já	dentro	da	estação,	com	o	sinal	de	

saída	já	vermelho	e	o	VCC	em	cima	da	agulha	de	saída,	
é	que	a	tripulação	se	apercebeu	do	sucedido,	accionan-
do	a	frenagem	de	emergência,	praticamente	sem	efeito	
dada	a	curta	distância	para	o	embate.

Como	a	estação	de	Soure	não	possui	a	chamada	via	
de	escorregamento	para	sair	da	linha	desviada,	o	VCC	
pôde	 invadir	 a	 linha	 do	 Norte,	 talonando	 a	 agulha	 de	
saída	e	de	 imediato	partindo	o	motor	da	mesma.	Este	
tipo	de	veículos	não	incorpora	qualquer	sistema	de	se-

© Fernando Liberato

 © Raul Marques
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gurança	de	tipo	Convel	ou	similar,	pelo	que	o	
atravessamento	do	sinal	vermelho	se	deu	sem	
consequências	para	a	continuação	da	marcha.

A	 colisão	 tornou-se	 assim	 inevitável	 e	 terá	
ocorrido	a	velocidade	superior	a	170	km/h,	o	
que	explica	desde	logo	as	consequências	e	o	
aparato:	o	VCC	105	encrustou-se	na	frente	do	
CPA	 4005	 e	 assim	 foi	 arrastado	 praticamen-
te	500	metros,	danificando	ambas	as	vias	da	
linha	 do	Norte	 onde,	 felizmente,	 não	 passou	
nenhum	comboio	em	sentido	contrário.

A	morte	dos	dois	tripulantes	do	VCC	terá	sido	
imediata	 e	 o	 veículo	 ficou	 praticamente	 todo	
destruído.	A	bordo	do	comboio	Alfa,	onde	se-
guiam	mais	de	200	passageiros,	o	ferido	mais	
grave	 foi	o	maquinista	 titular,	ainda	 internado	
no	hospital	de	Coimbra	mas	com	sinais	encorajadores.	
Foi	o	dano	pessoal	mais	grave	a	bordo,	o	que	ao	mes-
mo	 tempo	sublinha	a	 incrível	 capacidade	de	absorção	
do	 choque	 que	 o	 comboio	 demonstrou,	mesmo	 tendo	
em	conta	que	a	motora-piloto	(carruagem	6)	descarrilou	
completamente	e	ficou	 inclusivamente	posicionada	so-
bre	a	via	contrária.	Todos	os	fusíveis	mecânicos	rebenta-
ram	na	composição,	ajudando	assim	a	absorver	grande	
parte	do	impacto	e	evitando	males	maiores.

Os	dois	veículos	dianteiros	do	comboio	4005	(carrua-
gens	5	e	6)	são	provavelmente	irrecuperáveis	–	bogies	
destruídos,	 chassis	 parcialmente	 removido,	 estrutura	
tubular	totalmente	comprometida.	É	um	cenário	preocu-
pante	para	o	futuro	da	CP,	que	assim	ficará	reduzida	a	
nove	comboios	desta	série.

A	operação	de	remoção	dos	escombros	durou	cerca	
de	vinte	e	quatro	horas.	A	carruagem	dianteira	do	Alfa	e	
o	VCC	foram	evacuados	por	via	rodoviária,	obrigando	à	
espectacular	intervenção	de	uma	grua	de	400	toneladas	
que,	para	chegar	ao	local,	obrigou	inclusivamente	à	de-
molição	da	garagem	de	um	vizinho.	Ambos	os	veículos	
foram	retirados	até	ao	início	da	tarde	do	dia	1	de	Agosto.

Durante	a	tarde,	os	cinco	veículos	do	comboio	Alfa	que	
ficaram	na	via	ascendente	(e	após	carrilamento	do	ve-
ículo	5)	foram	rebocados	para	o	interior	da	estação	de	
Soure	onde,	depois	de	devidamente	preparados,	saíram	
de	imediato	em	marcha	especial	para	o	Entroncamento,	
rebocados	pela	 locomotiva	1429	e	acompanhados	dos	
dois	 furgões	 do	 comboio	 socorro	 do	Entroncamento	 e	
respectiva	grua.

De	Contumil	para	ajudar	nesta	operação	veio	também	
a	locomotiva	1455	com	o	furgão	do	comboio	socorro	lo-
cal	e	 foi	 importante	para	escoltar	o	comboio	até	à	es-
tação	de	Soure,	já	que	até	aí	a	carruagem	5	do	Alfa	ia	
sem	engates,	presa	apenas	por	mangueiras	enroladas	à	
volta	dos	seus	bogies.

Quanto	à	infraestrutura,	esta	sofreu	seríssimos	danos.	

A	circulação	 foi	 restabelecida	pela	via	descendente	às	
primeiras	horas	do	dia	2	de	Agosto,	a	30	km/h,	e	ao	final	
da	manhã	do	mesmo	dia	o	mesmo	aconteceu	na	via	as-
cendente,	com	limitação	a	10	km/h.

A	 agulha	 entre-vias	 que	 existia	 fora	 da	 estação	 de	
Soure	foi	removida,	já	que	se	encontrava	totalmente	da-
nificada,	sendo	também	inutilizada	a	agulha	de	saída	da	
estação	de	Soure,	que	permitia	o	acesso	ou	saída	da	
linha	3	e	5.	Assim,	e	para	já,	esta	estação	fica	sem	qual-
quer	capacidade	para	garantir	ultrapassagens,	situação	
regularmente	prevista	nos	horários	e	que	não	deixará	de	
causar	 fortes	 impactos	operacionais	até	à	total	repara-
ção	dos	elementos	danificados.

Num	dia	para	esquecer	na	nossa	rede	ferroviária,	fica-
rá	sempre	a	pergunta	do	porquê	do	VCC	105	ter	retoma-
do	a	marcha	quando	o	sinal	verde	tinha	aberto	apenas	
para	a	circulação	do	comboio	Alfa.	O	GPIAAF	está	a	as-
segurar	a	investigação	completa	sobre	as	causas	deste	
acidente,	tendo	prometido	entregar	o	seu	relatório	num	
prazo	inferior	a	12	meses.

Para	já,	às	muitas	certezas	que	já	é	possível	ter,	so-
mam-se	as	dúvidas	capitais	e	a	pergunta	de	porque	é	
que	em	2020,	na	 linha	do	Norte,	o	erro	humano	ainda	
pode	ser	 tão	definidor	e	definitivo.	A	pergunta	que	en-
volve	a	incompreensão	será	certamente	respondida	ao	
longo	dos	próximos	meses	nos	vários	fóruns:	empresas,	
Assembleia	 da	 República	 e,	 certamente	 também,	 nos	
tribunais.

 © Raul Marques

 © Valério Santos



O documento publicado pelo GPIAAF sobre 
a sucessão de eventos transmite já muita 
clareza e estou convencido de que esta in-

vestigação será bastante rápida, se se confirmar o 
bom funcionamento da sinalização na via e do Con-
vel no Alfa Pendular. Nesse caso, tudo estará focado 
no VCC 105, a causa do acidente.

Recorrendo	à	sucessão	de	factos	relatados	e	em	re-
sumo,	 o	VCC	105	 efectuava	 a	marcha	 95217	Entron-
camento	–	Mangualde,	para	regressar	à	sua	base	ope-
racional.	 A	 saída	 do	 Entroncamento	 aconteceu	 pelas	
13:38	e	a	chegada	a	Mangualde	estava	prevista	para	as	
18h46,	um	tempo	de	viagem	muito	dilatado	dada	a	velo-
cidade	máxima	do	veículo	(60	km/h)	e	porque,	não	sen-
do	um	veículo	dotado	de	Convel	e	Rádio	Solo-Comboio	
só	pode	circular	em	troços	de	via	totalmente	livres	entre	
duas	estações	–	ou	seja,	não	basta	ter	à	sua	frente	ou	
atrás	de	si	uma	sequência	de	cantões	livres	devidamen-
te	sinalizados.

O	VCC	105	chegou	a	Soure	às	15:12,	com	oito	minu-
tos	de	avanço	sobre	a	marcha	teórica,	que	previa	aí	uma	
paragem	até	às	15:32	para	
ser	 ultrapassado	 pelo	 Alfa	
133.	 Dadas	 as	 condicio-
nantes	 de	 circulação	 atrás	
mencionadas,	o	Alfa	só	po-
deria	passar	na	estação	an-
terior	(Pombal)	após	imobi-
lização	do	VCC	em	Soure,	
o	que	ocorreu.	[Imagem	1]

Às	15:25:46,	rigorosamente	à	tabela,	o	CPA	4005	rea-
lizando	o	133	Lisboa	–	Braga	atravessa	o	sinal	de	entra-
da	de	Soure	(S1),	cerca	de	100	segundos	após	o	sinal	
S3,	de	saída	da	estação,	ter	sido	aberto	na	via	1,	para	
passagem	do	comboio	Pendular.	O	VCC	aguardava	via	
livre	na	via	3,	de	onde	só	poderia	sair	quando	o	Alfa	che-
gasse	a	Alfarelos	–	às	15:32.

Infelizmente,	o	VCC	105	colocou-se	em	marcha	pouco	
antes	da	passagem	do	Pendular	mas	só	cruzou	o	sinal	
vermelho	e	o	respectivo	circuito	de	via	sinalizador	quan-
do	o	comboio	Alfa	 já	 tinha	passado	o	sinal	de	entrada	
e	 respectiva	baliza	sinalizadora	do	Convel,	 razão	pela	
qual	esse	sinal	estava	ainda	verde	quando	foi	ultrapas-
sado	e,	assim,	autorizando	o	133	a	manter	a	velocidade	
máxima	de	190	km/h.

Foi	só	à	entrada	na	estação,	a	cerca	de	500	metros	do	
local	do	sinistro,	que	os	maquinistas	do	133	visualizaram	
o	sinal	de	saída	já	vermelho	(porque	entretanto	o	VCC	
tinha	invadido	a	zona	de	protecção)	e	o	próprio	VCC	a	
realizar	a	agulha.	O	choque	era	já	inevitável.	[Imagem	2]

A	causa	é	certamente	hu-
mana,	 possivelmente	 uma	
confusão	 de	 sinais	 –	 dado	
o	 tempo	 decorrido	 entre	 o	
sinal	 da	 via	 1	 mudar	 para	
verde	e	a	circulação	ser	re-
tomada	no	VCC,	parece	ser	
possível	que	a	tripulação	do	
VCC	se	tenha	confundido	e	
acreditado	que	o	sinal	verde	
era	 para	 si.	 Pode	 ter	 aqui	
faltado	o	reflexo	de	perceber	
porque	 estaria	 verde	 numa	
situação	 em	 que	 estavam	
encostados	 para	 ser	 ultra-
passados	 e	 nenhum	 com-
boio	tinha	ainda	passado.
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 Imagem 1 © Extracto do relatório preliminar do GPIAAF – situação após imobilização do VCC e 
situação após abertura do sinal para a passagem do AP 133.

Imagem 2 © Extracto do relatório preliminar do GPIAAF – o VCC invadiu a agulha de saída da 
estação e provocou o choque. Se tivesse invadido 5 segundos antes, o AP 133 teria apanhado 

vermelho à entrada da estação, despoletaria frenagem de emergência e chegaria a este ponto já a 
baixa velocidade.
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Se	o	VCC	estivesse	equipado	de	Convel	ou	similar	(a	
IP	está	há	alguns	anos	a	desenvolver	um	sistema	sim-
plificado	para	estes	veículos),	a	passagem	sobre	as	bali-
zas	protectoras	do	sinal	teriam	desencadeado	frenagem	
de	emergência	e	imobilização.	Dado	que	estão	posicio-
nadas	 a	 uma	distância	 segura	 do	 ponto	 de	 conflito	 (a	
agulha	de	 saída	da	estação	onde	 se	deu	o	 acidente),	
não	teria	havido	invasão	da	linha	principal.

Adicionalmente,	 estes	 veículos	 não	 possuem	 rádio	
solo-comboio,	 sistema	 potente	 de	 comunicação	 entre	
comboios	 e	 centros	 de	 comando	 operacional.	Na	 rea-
lidade,	pela	ICS	203/2014,	estes	veículos	podem	estar	
tripulados	apenas	 com	um	número	de	 telemóvel	 reco-
nhecido	mas,	sobretudo	em	situações	limite,	pode	valer	
de	pouco	–	o	contacto	é	necessariamente	mais	lento	do	
que	 via	 rádio	 solo-comboio.	Além	 do	mais,	 só	 o	 rádio	
solo-comboio	permite	despoletar	acções	de	emergência	
remotamente	–	caso	seja	decretado	alarme	numa	zona,	
todos	os	comboios	na	zona	accionam	automaticamente	
freio	de	emergência.	Mesmo	que	o	controlador	de	tráfe-
go	 tivesse,	naquela	 fracção	de	segundos,	detectado	a	
transgressão,	não	conseguiria	parar	o	VCC.

Há	ainda	a	destacar	que	a	saída	da	via	3	de	Soure	
em	direcção	à	via	1	 foi	 feita	sem	problemas	pelo	VCC	
105	visto	que	este	talonou	a	agulha	–	que	estava	aberta	
para	o	Alfa,	 e	 não	para	deixar	 sair	 algum	comboio	da	
linha	3.	Isto	acontece	porque,	quando	um	comboio	cir-
cula	no	sentido	de	“sair”	de	uma	agulha,	os	rodados	têm	
força	suficiente	para	empurrar	a	lança	que	fecha	a	saída.	
No	caminho,	em	agulhas	motorizadas	como	é	o	caso,	o	
motor	parte-se	e	deixa	de	ser	possível	encostar	a	lança	
perfeitamente.	O	Alfa	 que	 passou	 a	 seguir,	 também	a	
“sair”,	fez	exactamente	o	mesmo,	pois	nesse	momento	
a	lança	móvel	da	agulha	já	estava	aberta	e	desposicio-
nada.	Este	é	um	funcionamento	normal	da	agulha	e	que	
em	nada	contribuiu	para	o	acidente	–	no	limite,	caso	os	
rodados	 não	 tivessem	 força,	 o	 VCC	 teria	 descarrilado	
em	cima	da	agulha,	com	efeitos	parecidos	e	mantendo-
-se	o	cenário	de	colisão.	[Imagem	3]

Houve	já	vários	 incidentes	graves	na	rede	ferroviária	
com	este	tipo	de	veículos	–	afectos	à	manutenção	de	via	
ou	catenária,	da	IP	ou	de	empreiteiros.	Várias	recomen-
dações	foram	feitas	em	2016	e	2018	pelo	GPIAAF,	em	
documentos	distintos,	que	incidem	sobre	vários	pontos	
que	poderiam	de	facto	contribuir	para	que	este	acidente	
tivesse	sido	evitado.	Na	minha	opinião,	o	discurso	so-
bre	as	 responsabilidades	envolvendo	este	acidente	ou	
as	lições	a	aprender	sairão	destes	documentos	antigos,	
parecendo-me	 que	 poucas	 recomendações	 adicionais	
serão	feitas,	por	desnecessárias.

Entre as várias causas concorrentes e a merecer 
análise estão:

l O	estado	 do	 projecto	 para	 incluir	Convel	 ou	 si-
milar	neste	tipo	de	veículos:	parece-me	sensato	não	in-
corporar	Convel,	quer	por	questões	técnicas	(em	alguns	
veículos,	não	é	simplesmente	possível	 incorporar	algo	
tão	complexo	e	pesado)	como	financeiras	(quase	meio	
milhão	de	Euros	por	veículo,	para	viagens	esporádicas);

l Medidas	mitigadoras	do	risco	conhecido	e	levan-
tado	pelo	GPIAAF,	sobretudo	sabendo-se	que	a	IP	–	e	
acho	que	bem	–	abdicou	da	imediata	implementação	do	
Convel.	Quanto	a	mim,	esta	é	a	principal	questão	de	res-
ponsabilidade	civil	que	se	coloca	neste	tema;

l Entre	as	medidas	mitigadoras	a	que	aludo	acima	
podem	estar,	não	exaustivamente:	proibição	de	circula-
ção	em	vias	abertas	ao	 tráfego	comercial	 (ou	seja,	 só	
poderiam	circular	a	reboque	de	locomotivas	com	todos	
os	sistemas	de	segurança	ou	em	vias	interditas	ao	trá-
fego),	obrigatoriedade	de	acompanhamento	por	maqui-
nista	do	serviço	comercial	(porque	com	mais	prática	de	
condução	e	com	mais	sensibilidade	para	evitarem	erros	
decorrentes	 de	 interpretações	 erróneas),	 ainda	 a	 proi-
bição	deste	tipo	de	veículos	circular	adiantados	face	ao	
horário	 ou	ainda	apenas	permitir	 o	 reinício	 da	marcha	
com	contacto	do	CCO,	independentemente	da	posição	
do	sinal	de	saída	das	estações.	[Imagem	4]

Pelo	 que	 já	 se	 sabe,	 a	 IP	 ao	 decidir	 não	 optar	 pelo	
equipamento	convencional	de	
Convel,	não	chegou	por	isso	a	
orçamentar	esta	necessidade,	
pelo	que	não	se	pode	falar	de	
modo	 algum	 em	 constrangi-
mento	orçamental	para	 tal	 in-
vestimento	 não	 ter	 sido	 feito.	
Existiram	 motivos	 técnicos	 e	
económicos	atendíveis	para	a	
opção	 ter	 sido	 rejeitada	mes-
mo	 antes	 da	 orçamentação	
–	 o	 que	 se	 pode	 perguntar	 é	
porque	é	que,	face	aos	riscos	
conhecidos,	não	foram	pensa-
das	em	medidas	de	mitigação	
para	o	risco.

Imagem 3 © Uma medida de risco – o rácio entre SPAD (Signal Pass at Danger – ou seja, sinais 
fechados ultrapassados) e quilómetros percorridos. Risco é 20 vezes superior nos veículos da 

Infraestruturas de Portugal.
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Como	contexto,	situação	igual	a	esta	ocorreu	na	esta-
ção	do	Areeiro	em	2016.	Da	linha	3	sairia	um	Fertagus	
para	a	margem	Sul,	com	itinerários	feitos	e	sinal	aber-
to	para	sair	mas,	pela	linha	4	e	felizmente	com	antece-
dência	 suficiente	 para	 ser	
detectado,	um	VCC	cruzou	
toda	 a	 linha,	 passou	 o	 si-
nal	vermelho	e	seguiu	para	
Entrecampos,	 novamente	
talonando	a	agulha	que	es-
tava	aberta	para	o	comboio	
da	Fertagus.	Este	incidente	
despoletou	a	mais	comple-
ta	 análise	 do	 GPIAAF	 e	 a	
maioria	 das	 recomenda-
ções	já	documentadas	que	
poderiam,	 a	 ser	 seguidas,	
evitar	 o	 sucedido	 em	Sou-
re.[Imagem	5]

Do	 lado	 da	 infraestrutura,	
podiam	ainda	existir	nas	es-
tações	equipamentos	adicio-
nais	que	evitassem	isto:

l Calços	 descarrilado-
res	–	que	com	sinal	fechado	
cobrem	 o	 carril	 e	 portanto,	
mesmo	que	haja	movimento,	
obrigam	o	veículo	a	descarri-
lar	no	sentido	contrário	ao	do	
conflito	físico	que	protegem;

l A	chamada	“via	de	es-
corregamento”	 –	 uma	 linha	
terminal	 à	 frente	 da	 agulha	
da	 via	 de	 resguardo,	 para	
onde	 o	 caminho	 por	 defeito	
está	realizado,	excepto	quan-
do	 é	 estabelecido	 itinerário	
para	regresso	à	via	principal	
–	neste	caso,	o	VCC	teria	se-
guido	 em	 frente	 e	 acabado	
na	linha	terminal,	sem	ir	para	
a	linha	do	Norte.

A	 grande	 interrogação	 do	
acidente	é	porque	foi	tomada	
a	 decisão	 de	 recolocar	 em	
marcha	o	VCC	105,	estando	
o	sinal	ainda	vermelho	e	não	
tendo	sido	avistada	nenhuma	
ultrapassagem,	circunstância	
que	justificava	a	imobilização	
na	via	desviada	da	estação.

As	 grandes	 causas,	 para	
lá	 do	 erro	 humano,	 passam	
pela	 demora	 na	 instalação	
de	sistemas	de	segurança	a	
bordo	mas,	muito	mais,	pelas	

mitigações	eventualmente	em	falta	neste	caso.	Haviam	
sido	 levantados	 anteriormente	 aspectos	 relacionados	
com	a	formação	e	reciclagem	do	pessoal	apto	a	estes	

Imagem 4 ©  Retirado de relatório do GPIAAF sobre o incidente do Areeiro em 2016, com 
comparação entre prática dos técnicos de condução dos VCC e maquinistas do serviço regular.

Imagem 5 ©  Já em 2016 situação similar havia ocorrido no Areeiro, com a esquematização acima. 
A marcha 95210 haveria de cruzar o AMV 1-I primeiro do que o comboio Fertagus 14033 que tinha 

autorização para o fazer
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veículos	 e	 a	 sua	 natureza	 de	 ponto	 fraco	 do	 sistema	
quando	em	coexistência	com	o	restante	tráfego.	Essas	
questões,	de	foro	fundamentalmente	interno,	serão	sem	
dúvida	as	grandes	justificações	que	a	Infraestruturas	de	
Portugal	terá	de	dar	esta	semana.

Que	não	fiquem	dúvidas	sobre	a	segurança	das	circu-
lações	em	Portugal	–	quer	a	segurança	activa	como	a	
passiva.	O	excelente	desempenho	da	sinalização	e	te-
lecomando	instalados	na	linha	e	no	comboio	bem	como	
a	incrível	capacidade	de	resistência	ao	choque	exibida	
pelo	CPA	4005	 provam	que,	mesmo	quando	 improva-
velmente	 se	 reúnem	 todas	 as	 circunstâncias	 para	 um	
acidente	que	só	foi	possível	despoletar	num	curtíssimo	
intervalo	de	5	a	10	segundos,	o	comboio	oferece	solu-
ções	de	segurança	que	garantem	o	mais	importante	–	a	
vida	humana.

Condolências	às	 famílias	dos	dois	grandes	profissio-
nais	da	Infraestruturas	de	Portugal	que	faleceram	nesta	
ocasião.

Principais recomendações feitas anteriormente a 
validar:

l Existência	de	plano	para	certificação	de	aptidão	
para	conduzir	e	de	manutenção	da	aptidão	para	condu-
zir	em	vias	abertas	ao	tráfego	para	veículos	deste	tipo;

l Foco	total	da	tripulação	na	função	de	condução,	
com	retirada	de	qualquer	outra	função	que	pudesse	ser	
necessária	ser	efectuada	em	trânsito;

l Verificação	de	que	os	CCO	cumprem	na	íntegra	a	
recomendação	de	fazer	avançar	estes	veículos	apenas	
com	um	troço	de	linha	totalmente	livre	até	à	estação	se-
guinte	(não	aplicável	neste	caso	de	Soure);

l Meios	de	comunicação	eficazes	entre	CCO	e	ve-
ículo,	 de	 funcionalidade	 equiparável	 aos	 comboios	 de	
serviço	comercial;

l Análise	de	risco	para	a	inexistência	de	Convel	e	
adopção	de	sistema	 igual	ou	equivalente	para	preven-
ção	de	passagem	de	sinais	fechados;

l Clareza	da	 informação	transmitida	pelos	CCO	a	
este	 tipo	de	circulações,	nomeadamente	quanto	à	sua	
relevância.

 © Fernando Liberato  © Fernando Liberato

 © Valério Santos  © Raul Marques

fotoreportAgem do póS Acidente e dAS operAçõeS de Socorro
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o inventário do mAteriAl 
circulAnte portuguêS
No Portugal Ferroviário, juntamos mais uma 

valência ao nosso portal. Nascido como um 
site humilde e um fórum dinâmico, que con-

tinua a resistir ao avanço das redes sociais e instant 
messaging, em 2010 demos o salto para editarmos 
mensalmente uma revista só sobre ferrovia, que é 
hoje em dia, e a grande distância, a publicação peri-
ódica mais regular e completa sobre o tema no nos-
so país.

Há	 alguns	 anos	 que	 tínhamos	 a	 intenção	 de	 inven-
tariar	o	material	circulante	português	–	uma	das	activi-
dades	mais	comuns	dos	entusiastas	e	particularmente	
inspirada	na	tradição	britânica	–	que	inventaria	pratica-
mente	tudo	o	que	é	inventariável.

O	 nosso	modelo	 foi	 sempre	 o	 Listado	Tren,	 um	 site	
que	desde	2001	alberga	bases	de	dados	de	rápida	con-
sulta	 sobre	o	material	 espanhol	e	que,	ao	permitir	 um	
modelo	 colaborativo,	 permite	 fáceis	 actualizações	 e	 o	
aproveitamento	da	vastíssima	rede	de	interessados	que	
podem	contribuir	facilmente	com	os	seus	avistamentos	
e	notas	históricas.

Em	2019	contactámos	o	Listado	Tren	e	oferecemo-nos	
para	ajudar	na	manutenção	de	uma	secção	portuguesa	

naquele	site	mas	os	seus	administradores	pensaram	de	
forma	mais	generosa	–	trazer	para	o	Portugal	Ferroviá-
rio	um	site	exclusivamente	dedicado	a	Portugal.	Dessa	
dedicação,	 nasceu	 agora	 o	 Inventário	 do	Material	Cir-
culante	Português,	um	subsite	do	Portugal	Ferroviário,	
mantido	pelo	Listadotren.es,	e	acessível	em:

	https://inventario.portugalferroviario.net/

Oriol	Roqué	e	Daniel	Pérez	são	os	maiores	artífices	e	
os	efectivos	detentores	da	propriedade	intelectual	subja-
cente.	A	plataforma	é	a	mesma	do	Listadotren.es,	adap-
tada	à	realidade	nacional.

Neste	momento,	 todo	 o	material	motor	 contemporâ-
neo	está	 já	 incorporado	mas	a	 intenção	é,	com	tempo	
e	a	ajuda	da	comunidade,	adensar	os	inventários	e	en-
trar	pela	época	do	vapor	e	das	carruagens	de	madeira,	
até	 termos	 inventariado	 todo	o	material	 circulante	que	
alguma	vez	circulou	no	nosso	país.	Dada	a	enormidade	
dos	dados	de	que	falamos,	tal	objectivo	só	será	possível	
aderindo	ao	projecto	e	dispondo	de	algum	tempo	gene-
rosamente	cedido	a	este	fim.

O	site	é	intuitivo	e	de	fácil	colaboração	–	para	actua-
lizar	dados	ou	fotografias	de	uma	unidade,	basta	carre-
gar	no	“+”	à	frente	de	cada	linha,	sendo	ainda	possível	
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adicionar	eventos	–	dados	não	
dinâmicos	 que	 façam	 senti-
do	preservar	e	catalogar	–	por	
exemplo,	 o	 evento	 que	 levou	
a	 2611,	 em	1982,	 a	 rebocar	 o	
comboio	do	Papa	João	Paulo	II.

É	 ainda	 possível	 adicionar	
novas	 unidades,	 sempre	 e	
quando	 já	 existir	 a	 respectiva	
série	criada	–	o	que	só	é	pos-
sível	pelos	administradores	do	
site,	cujos	contactos	estão	visí-
veis	na	página.

Muitas	outras	secções	estão	
já	 preparadas	 e	 terão	 os	 pri-
meiros	 dados	 inseridos	 futura-
mente	 –	 eléctricos,	 metropoli-
tanos,	 funiculares,	 museus	 e	
ramais	 industriais	 –	 tudo	 isso,	
a	seu	tempo,	estará	disponível	
para	edição	e	colaboração.

No	fundo,	nasce	agora	a	pla-
taforma,	gratuita	e	acessível	a	
todos,	 para	 ir	 seguindo	 a	 his-
tória	e	actualidade	do	material	
circulante	português.	Qualquer	
pessoa	com	paciência,	dados	e	
fotografias	 pode	 contribuir	 –	 o	
processo	de	submissão	é	fácil,	
através	de	formulários	básicos,	
e	depois	a	administração	actua	
como	curadora	da	 informação,	
aprovando	cada	submissão	de	
modo	a	garantir	que,	por	exem-
plo	por	erro	na	submissão,	não	
se	 	 submete	 uma	 informação	
sobre	a	2601	atribuída	à	 loco-
motiva	2602.	E	este	é	o	proces-
so	de	garantia	da	fiabilidade	e	
qualidade	de	toda	a	informação	
apresentada	 –	 uma	 pequena	
equipa	 que	 garante	 que	 erros	
voluntários	 ou	 involuntários	
são	corrigidos	antes	de	serem	
apresentados	na	página.

Todos	a	bordo…	há	mais	um	
comboio	Portugal	Ferroviário	a	
sair	da	estação	para	uma	gran-
de	viagem!



medWAY reforçA 
preSençA em eSpAnhA

A MEDWAY acaba de adquirir e baptizar uma 
nova locomotiva 269-355 para operar exclu-
sivamente em Espanha – mercado onde a 

Empresa pretende continuar a crescer. Com este ve-
ículo, a primeira locomotiva elétrica da MEDWAY em 
Espanha, a operadora aumenta substancialmente a 
sua capacidade operativa naquele país.

“Esta	é	mais	uma	aposta	da	MEDWAY	enquanto	ope-
rador	logístico	integrado	no	transporte	sustentável,	que	
nos	permite	continuar	a	fomentar	a	redução	da	pegada	
carbónica.	Com	este	investimento,	continuamos	também	
a	construir	os	alicerces	do	futuro	da	nossa	empresa,	de	
sermos	o	principal	operador	ferroviário	de	mercadorias	
da	península	ibérica”,	destaca	Carlos	Vasconcelos,	Ad-
ministrador	da	MEDWAY.

A	nova	locomotiva	269-355	resulta	da	junção	de	duas	
locomotivas	269,	funcionando	assim	em	modo	múltiplo	

permanente	–	sistema	tandem	indeformável	–	o	que	lhe	
confere	uma	capacidade	de	carga	semelhante	às	loco-
motivas	Euro	4000	já	utilizadas.

A	 locomotiva	 tem	 como	 principais	 características	 a	
potência	combinada	de	6.200KW,	a	velocidade	máxima	
de	140km/h	e	a	tara	de	176	toneladas,	que	permitirão	à	
MEDWAY	duplicar	a	actividade	no	eixo	Madrid-Valência.

A	 MEDWAY	 é	 um	 operador	 activo	 em	 Espanha	 há	
mais	de	dois	anos,	tendo	registado	um	crescimento	mui-
to	significativo	em	2019,	com	um	aumento	de	24%	dos	
comboios	operados	pela	MEDWAY	naquele	país.	Além	
do	crescimento	a	nível	ibérico,	a	MEDWAY	pretende	ser	
um	operador	integrado	de	serviços	logísticos,	a	partir	da	
ferrovia,	com	o	objetivo	de	assegurar	ao	cliente	um	ser-
viço	mais	completo	e	eficaz.
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medWAY vAi reforçAr 
frotA com locomotivAS 
eléctricAS interoperáveiS

Numa grande entrevista ao Dinheiro Vivo, o 
presidente da Medway Carlos Vasconcelos 
anunciou a intenção da empresa investir na 

compra massiva de locomotivas eléctricas, enun-
ciando tal objectivo como fundamental para atingir 
a liderança ibérica no transporte de mercadorias, 
onde tem actualmente uma quota de 30%.

Após	a	aquisição	de	duas	locomotivas	269	em	segun-
da	mão,	para	aumentar	a	capacidade	de	transporte	no	
eixo	Madrid	–	Valencia,	Carlos	Vasconcelos	mencionou	
a	compra	de	 locomotivas	bitensão,	aptas	a	Portugal	e	
Espanha,	 que	 permitirão	 aproveitar	 as	 electrificações	
fronteiriças	em	curso	e	que	se	aproximam	(Valença,	Vi-
lar	Formoso	e	Elvas).

Com	um	tempo	de	entrega	estimado	em	dois	anos	e	
compradas	na	Europa,	a	aquisição	por	parte	da	Medway	
está	 neste	 momento	 pendente	 do	 futuro	 do	 sistema	
Convel.	O	actual	protocolo	é	exclusivo	da	Bombardier	e	
o	seu	custo	de	implementação	atinge	quase	meio	milhão	
de	Euros	por	unidade,	um	custo	incomportável	e	que	um	
protocolo	aberto	baixaria	para	menos	80	ou	90%,	com	
possibilidade	de	contratar	os	equipamentos	a	qualquer	
fornecedor	no	mercado.	Segundo	Carlos	Vasconcelos,	
este	assunto	está	actualmente	a	ser	tratado	a	nível	mi-
nisterial,	 o	que	não	é	de	espantar	uma	vez	que	CP	e	
Takargo	também	se	queixam	há	muito	tempo	da	depen-
dência	exclusiva	da	Bombardier	e	da	inflação	de	preços	
num	sistema	que,	vale	a	pena	recordar,	soma	ainda	uma	
obsolescência	assinalável.

Caixas Medway no Mediberia Entroncamento - Zaragoza. © João Cunha
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medWAY inAugurou novA 
plAtAformA logíSticA

A MEDWAY inaugurou no passado mês de 
Julho o MEDWAY Terminal Sines na Zona 
Industrial e Logística de Sines (ZILS), Zona 

2, no seguimento do seu investimento na região. O 
terminal tem uma área total de 33 mil m2 e capacida-
de para cerca de 2 mil TEU.

“Sines	 é	 uma	 região	 de	 extrema	 relevância	 para	 a	
operação	da	MEDWAY	em	Portugal.	Temos	vindo	a	re-
forçar	 a	 nossa	 presença,	 investimento	 e	 prestação	 de	
serviços	neste	 terminal.	Por	 isso,	este	 lançamento	é	a	
concretização	de	mais	uma	etapa	da	nossa	estratégia.	
Esperamos	continuar	a	crescer	neste	local,	aumentando	
a	nossa	competitividade	e	eficiência	e	caminhando	para	
sermos	o	principal	 operador	de	mercadorias	 integrado	
da	Península	 Ibérica”,	destaca	Carlos	Vasconcelos,	da	
MEDWAY.

A	 plataforma	 logística	 dispõe	 de	 equipamento	 para	

movimentação,	parqueamento	de	contentores,	consoli-
dação	e	desconsolidação	de	carga	e	lashings,	entre	ou-
tros	serviços.	Neste	local	são	ainda	efectuados	serviços	
de	montagem	 de	 liners,	 flexitanks	 e	mantas	 térmicas,	
podendo	ser	feitos	em	qualquer	ponto	do	país.

Este	 terminal	 conta	com	uma	equipa	de	mais	de	40	
colaboradores,	que	diariamente	prestam	serviços	logís-
ticos	de	logística	integrada	localmente.

Em	2019,	a	MEDWAY	assinou	um	contrato	com	a	ai-
cep	Global	Parques	–	Gestão	de	Áreas	Empresariais	e	
Serviços,	S.	A.,	para	aplicar	um	 investimento	de	cerca	
de	1.000.000€,	com	o	objectivo	de	alargar	a	prestação	
dos	 seus	 serviços	no	Complexo	Portuário,	 Logístico	e	
Industrial	de	Sines	e	assim	ficar	provida	de	uma	maior	
capacidade	para	prestação	dos	serviços	logísticos,	ne-
cessária	para	a	captação	de	novos	negócios	e	clientes.

Na imagem aérea enviada junto com o texto, pelo gabinete imprensa da Medway, é visível que este espaço fica situado junto ao 
ramal ferroviário da Petroquímica (acesso Repsol Polimeros) sem qualquer uso há longos anos. O acesso a este ramal servia as 

instalações da Metalsines.

medWAY terminAl SineS
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medWAY m&r fez mAiS 
de 1000 intervençõeS 

em locomotivAS
A MEDWAY - Maintenance & Repair (MEDWAY 

M&R) assinalou em Julho o 1.º aniversário 
da sua actividade de manutenção da frota 

de material circulante da MEDWAY - Operador Fer-
roviário de Mercadorias. Esta inclui, atualmente, 20 
locomotivas a diesel que realizam, por ano, cerca de 
25 mil horas de funcionamento, 240 mil de Km para 
uma atividade de 135 milhões de Tkbr*; e 2.360 va-
gões que realizam, por ano, cerca de 70 milhões de 
km para uma atividade de 3.000 milhões de Tkbr*. 

“A	MEDWAY	M&R	nasceu	para	responder	às	necessi-
dades	de	manutenção	de	material	circulante	ferroviário	
de	 transporte	 de	mercadorias,	 recuperando	 e	 assegu-
rando	 a	 sustentabilidade	 desta	 área	 de	 actividade	 no	
País.	E	é	com	muita	satisfação	e	orgulho	que	comple-
tamos	o	nosso	primeiro	ano	de	actividade.	O	balanço	é	
muito	positivo	ao	ter	permitido	a	manutenção	dos	níveis	
de	 actividade	 associada	 ao	 transporte	 ferroviário	 pre-
visto,	 apesar	 do	 contexto	 desafiante	 que	 vivemos	nos	
últimos	meses,	pelo	que	agradeço	a	toda	a	equipa	a	sua	
dedicação	e	resiliência”,	salientou	Paulo	Alves,	Director	
da	MEDWAY	M&R.

Durante	 este	 ano,	 a	 ME-
DWAY	 M&R	 efectuou	 1.150	
intervenções	 de	 manutenção	
de	locomotivas,	com	um	tem-
po	médio	de	21h	de	mão-de-
-obra	 directa	 por	 intervenção	
e	11.575	intervenções	de	ma-
nutenção	de	vagões,	com	um	
tempo	médio	 de	 6h	 de	mão-
-de-obra	directa	por	 interven-
ção.

Para	assegurar	a	manuten-
ção	da	frota	de	material	circu-
lante,	para	além	dos	trabalhos	
realizados	em	estabelecimen-
to	 oficinal	 dedicado,	 a	 ME-
DWAY	 -	 M&R	 realizou	 cerca	
de	 10.000Km/mês	 com	 uma	
rede	 de	 equipas	 móveis	 de	
manutenção	 equipadas	 com	

meios	de	última	geração	a	cobrir	o	País	maximizando	a	
disponibilidade	do	material	para	exploração.

A	MEDWAY	M&R	tem	hoje	90	trabalhadores	no	qua-
dro	 que,	 nestes	 primeiros	 12	meses	 de	 atividade,	 re-
presentaram	uma	força	de	trabalho	de	25.000	horas	de	
mão-de-obra	 directa	 para	 manutenção	 da	 frota	 de	 lo-
comotivas	e	65.000	horas	de	mão-de-obra	directa	para	
manutenção	da	frota	de	vagões.	Além	disso,	a	Empresa	
adquiriu	ainda	serviços	a	mais	de	100	fornecedores	na-
cionais	e	internacionais,	estendendo	a	rede	de	parceiros	
e	fomentando	a	cooperação	com	empresas	do	ramo,	in-
clusive	com	a	própria	CP	no	que	respeita	à	reparação	
de	componentes.

Também	durante	este	ano,	a	MEDWAY	M&R	obteve	a	
certificação	enquanto	Entidade	Responsável	pela	Manu-
tenção	de	Vagões	(ERM)	nas	quatro	funções	que	a	com-
põem	e	apostou	na	digitalização	da	Empresa,	estando	
presentemente	 a	 finalizar	 a	 consolidação	 do	 sistema	
SAP	para	maximizar	a	eficiência	e	fiabilidade	do	serviço.

*Tkbr	–	Toneladas	brutas/km	realizados

Locomotiva 5003 com o comboio nº42810 entre Badajoz e o Entroncamento pouco 
depois da entrada em Portugal, 31-05-2020. © Pedro André
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linhA de cAScAiS vAi Ser 
 re-electrificAdA  

O anúncio da autorização europeia para com-
participação do projecto de renovação da 
linha de Cascais aproxima da irreversibili-

dade a decisão de re-electrificar a linha de Cascais, 
que assim abandonará a histórica electrificação a 
1.500 V datada de 1926 e adoptará o standard da 
rede nacional, 25.000 V / 50 Hz. 

	Com	um	orçamento	a	totalizar	os	50	milhões	de	Eu-
ros,	os	26	quilómetros	da	linha	de	Cascais	vão	finalmen-
te	receber	um	sistema	de	controlo	de	comboios	e	sinali-
zação,	segundo	o	standard	europeu	ETCS.

O	projecto	de	execução	será	agora	o	próximo	passo	
para	que	a	seguir	possa	ser	 lançado	o	concurso	para	
este	importantíssimo	investimento.	A	linha	de	Cascais	é	
uma	das	linhas	com	maior	volume	de	deslocações	pen-
dulares	casa-trabalho	do	país	e,	como	se	sabe,	opera	
segundo	standards	operacionais	totalmente	obsoletos.

Para	a	nova	fase	da	linha	será	necessário	substituir	na	
íntegra	o	parque	de	comboios	que	ali	opera,	o	que	deixa	

antever	o	 lançamento	urgente	de	um	concurso	para	a	
aquisição	de	novos	comboios.	Em	qualquer	caso,	a	mi-
gração	de	tensão	far-se-á	apenas	quando	a	CP	estiver	
já	dotada	de	um	número	suficiente	de	unidades	para	o	
serviço,	mantendo-se	a	actual	corrente	até	essa	altura.	
O	que	não	necessitará	de	esperar	é	a	substituição	da	
catenária	em	todos	os	troços	onde	tal	ainda	não	foi	re-
alizado.

Apeadeiro de Santos, 24-03-2016. ©  Ricardo Quinas
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O mês de Julho ficou marcado pela entrevis-
ta do Presidente da CP, Nuno Freitas, ao 
Jornal Público e pela presença do minis-

tro Pedro Nuno Santos na comissão de Economia, 
Inovação, Obras Públicas e Habitação. Das interven-
ções de ambos destacaram-se desde logo os pro-
blemas financeiros relacionados com a pandemia do 
Covid-19. 

Na	Assembleia	da	República,	Pedro	Nuno	Santos,	in-
formou	que	desde	o	início	da	pandemia	em	Portugal	as	
perdas	mensais	da	CP	ascenderam	aos	22	milhões	de	
euros	mensais,	situação	provocada	pelo	confinamento	e	
pela	supressão	da	maioria	dos	serviços	ferroviários	da	
operadora	pública.	Referiu	ainda	que	embora	o	descon-
finamento	se	tenha	iniciado	no	dia	4	de	Maio,	a	empresa	
continuava	ainda	assim	a	perder	12	milhões	de	euros	
por	 mês.	 Estes	 valores	 estão	 relacionados	 com	 uma	
quebra	abismal	da	procura,	 já	que	a	CP	voltou	a	colo-
car	sobre	os	carris	a	quase	totalidade	dos	serviços	que	
tinha	suprimido	no	início	da	pandemia.	Destacou	ainda	
que	Portugal	 é	 um	dos	 poucos	países	 da	 europa	que	
apresenta	restrições	ao	nível	da	lotação	dos	transportes	

públicos,	onde	se	insere	o	transporte	ferroviário.	

Nuno	 Freitas,	 na	 entrevista	 disponibilizada	 ao	 jornal	
Público,	 destacou	 que	 a	CP	 perdeu	 cerca	 de	 150	mi-
lhões	de	euros	devido	ao	efeito	Covid-19	que	 reduziu	
em	muito	a	procura,	assunto	já	referido	pelo	ministro.	O	
presidente	da	CP	realçou	o	facto	da	procura	ter	tido	uma	
redução	na	ordem	dos	95%,	pese	embora	a	oferta	mé-
dia	da	empresa	se	ter	situado	nos	75%,	tendo	em	alguns	
serviços	atingido	os	100	%.	Actualmente,	e	nas	palavras	
de	Nuno	Freitas,	a	quebra	média	da	procura	ainda	ronda	
os	50%,	tendo	os	serviços	de	longo	curso	sido	os	mais	
afectados.	No	serviço	alfa	pendular	a	quebra	é	de	80%	e	
nos	serviços	Intercidades	é	de	75%.	Estes	são	números	
preocupantes	porque	estes	são	também	os	serviços	que	
permitem	à	CP	arrecadar	normalmente	40%	das	recei-
tas	da	companhia.

O	 surgimento	 da	 pandemia,	 e	 dos	 vários	 aspectos	
sociais	e	económicos	relacionados	com	a	mesma,	veio	
lesar	o	enorme	trabalho	que	tinha	sido	feito	no	ano	ante-
rior	pela	gestão	da	CP.	O	ano	de	2019	tinha	ficado	mar-
cado	 pela	 redução	 para	metade	 dos	 prejuízos	 da	CP,	
tendo	sido	de	51,6	milhões	de	euros,	quando	em	2018	

Paragem em Conceição do Regional 5709 Faro - VRSA com a 0467. 12 de Junho de 2020.© Ricardo M. Ferreira

QuAdro finAnceiro 
dA cp



esse	 valor	 tinha	 atingido	 os	 105,6	 milhões	 de	 euros.	
Este	crescimento	económico	deveu-se	ao	aumento	de	
passageiros	e	a	uma	forte	redução	no	número	de	com-
boios	suprimidos.	O	aumento	de	passageiros,	segundo	
o	relatório	da	empresa,	foi	de	cerca	de	15%.

No	documento	disponibilizado,	a	melhoria	dos	resulta-
dos	económicos	resulta	de	um	aumento	das	receitas	de	
serviço	no	valor	de	14,1	milhões	de	euros,	provenientes	
do	aumento	do	número	de	passageiros.	Resulta	também	
da	melhoria	dos	resultados	financeiros	de	11,6	milhões	
de	euros	e	finalmente	das	tão	merecidas,	e	regressadas,	
indemnizações	compensatórias	de	40	milhões	de	euros.

Durante	 2019	 a	 empresa	 pública	 transportou	 144,9	
milhões	de	passageiros,	um	aumento	de	14,7%	em	re-
lação	a	2018,	números	que	se	justificam	pelo	aumento	
do	número	de	 turistas	que	utilizavam	o	 transporte	 fer-
roviário	 antes	 do	 surgimento	 do	Covid-19.	 Segundo	 o	
Presidente	 da	 CP	 a	 empresa	 vendeu	 280	milhões	 de	
euros,	mais	5%	que	no	ano	anterior,	tendo	o	EBITDA	[	
Earnings	before	interest,	taxes,	depreciation	and	amorti-
zation	=	Lucros	antes	de	juros,	impostos,	depreciação	e	
amortização]	sido	de	48	milhões	com	o	resultado	líquido	
a	ser	dos	mais	baixos	de	sempre	no	valor	de	 	 -51	mi-
lhões.	Para	além	de	referir	que	os	40	milhões	de	euros	
das	 indemnizações	ajudaram	no	equilíbrio	das	contas,	
Nuno	Freitas	destacou	o	facto	de	50%	dessa	verba,	20	
milhões,	terem	ficado	cativados.	

Depois	de	em	2017	a	CP	ter	tido	resultados	de	–	111	
milhões	de	euros,	e	em	2018	terem	sido	-105	milhões,	

a	empresa	em	2019	mesmo	sem	o	dinheiro	das	indem-
nizações	(40	milhões)	teria	sido	de	-	91	milhões,	o	que	
realça	o	excelente	trabalho	que	tem	sido	feito	nos	últi-
mos	pela	administração	da	CP	na	tentativa	de	equilibrar	
as	contas	da	empresa.	Relembramos	que	a	CP	tem	uma	
divida	histórica	de	2,1	mil	milhões	de	euros	que	sufoca	a	
contabilidade	da	empresa.	

O	ministro	Pedro	Nuno	Santos	reagiu	entretanto	para	
prometer	 que	 o	Governo	 apoiará	 e	 compensará	 a	CP	
no	montante	dos	prejuízos	sofridos	pelo	Covid-19,	espe-
cialmente	porque	a	empresa	manteve	uma	oferta	pouco	
inferior	ao	habitual	apesar	do	cenário	de	brutal	abaixa-
mento	da	procura.

Apesar	 deste	 cenário,	 a	 24	 de	 Julho	 uma	 greve	 no	
sector	comercial	da	CP	paralisou	uma	parte	importante	
das	circulações	da	CP,	de	Norte	a	Sul,	sendo	uma	das	
queixas	 dos	 grevistas	 a	 diminuição	 das	 componentes	
variáveis	 durante	 a	 crise,	 devido	 aos	 cortes	 na	 oferta	
que	foram	realizados.	A	conflitualidade	laboral	acontece	
apenas	meses	depois	dos	sindicatos	terem	assinado	os	
novos	acordos	de	empresa	com	a	CP	e	de	boa	parte	da	
população	portuguesa	ter	estado	(e	ainda	estar)	sujeita	
a	cortes	salariais	por	conta	dos	regimes	de	lay-off	para	
protecção	dos	postos	de	 trabalho,	 regime	a	que	a	CP	
não	recorreu.
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O Intercidades  730 (Viana do Castelo - Lisboa SA) à passagem por Espinho com a 5617. 19-06-2020.
© Ricardo M. Ferreira
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O ministro das Infraestruturas Pedro Nuno 
Santos e o secretário de Estado das Infra-
estruturas Jorge Delgado visitaram no dia 

22 de Julho as oficinas do Entroncamento, onde tes-
temunharam a recuperação de unidades para os su-
burbanos de Lisboa, a máxima prioridade das gran-
des oficinas de material eléctrico. 

A	 visita	 permitiu	 ver	 as	muitas	 unidades	 em	 revisão	
ou	reparação	(desde	logo,	
dois	 comboios	 pendula-
res),	 com	 destaque	 para	
as	 séries	 2400,	 3150	 e	
3500,	onde	a	recuperação	
de	unidades	se	 faz	nesta	
altura	em	ritmo	de	cruzei-
ro.

O	 final	 da	 visita	 fez-se	
a	 bordo	 de	 uma	 marcha	
especial	 Entroncamen-
to	 –	 Campolide,	 precisa-
mente	 para	 encaminhar	

mais	duas	unidades	revistas	–	a	3151	para	Cascais,	que	
seguiu	a	 reboque	e	completou	 revisão	de	nível	2,	e	a	
2413,	que	foi	recuperada	e	renovada,	depois	de	ter	sido	
encostada	no	ano	de	2014,	e	que	traccionou	a	compo-
sição.

Além	da	equipa	ministerial,	esteve	a	bordo	o	presiden-
te	da	CP	e	a	direcção	de	material	da	empresa.

© José Carlos Barbosa

pedro nuno SAntoS 
viSitou oficinAS do

entroncAmento

© José Carlos Barbosa
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Especial Entroncamento-Campolide com as automotoras 2413 e 3151 perto da estação do Setil, 22-07-2020. © Filipe Fernandes

© José Carlos Barbosa
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novA linhA liSboA – 
porto gAnhA trAcção

O brutal impacto económico da crise sanitá-
ria da Covid-19 está a suscitar discussões 
públicas sobre os planos de recuperação, 

que no caso português dependerão quase exclusi-
vamente daquilo que a União Europeia venha a fi-
nanciar, dada a insustentabilidade crónica das finan-
ças públicas nacionais.

	Da	União	Europeia	sopram	ventos	de	esperança,	com	
a	promessa	de	 lançar	 um	pacote	 bilionário	 de	 investi-
mentos	em	redes	ferroviárias,	um	dos	vectores	da	recu-
peração	verde	que	o	conjunto	dos	países	define	nesta	
altura.

Tal	 coincide	 com	a	 programação,	 para	 este	 ano,	 da	
discussão	 do	 Plano	 Ferroviário	 Nacional,	 novo	 instru-
mento	de	planeamento	há	muito	prometido	e	que	se	es-
pera	seja	concretizado	este	ano.

De	 ambas	 as	 discussões,	 vai	 ganhando	 corpo	 a	 in-
tenção	de	construir	uma	segunda	linha	Lisboa	–	Porto,	
uma	evolução	face	ao	que	estava	previsto	no	PNI	2030	

apresentado	em	2019,	que	previa	algumas	variantes	à	
linha	do	Norte.	De	facto,	o	cenário	que	vai	sendo	discu-
tido	e	que	parece	ganhar	crescente	apoio	em	todos	os	
partidos	políticos	é	caminhar	para	a	construção	de	uma	
linha	de	alta	velocidade	entre	Lisboa	e	Porto,	a	concre-
tizar	prioritariamente	entre	o	Porto	e	Soure,	de	modo	a	
resolver	desde	já	os	maiores	estrangulamentos	de	capa-
cidade	da	linha	do	Norte	que	coincidem	com	esse	troço.

Das	várias	notícias	vindas	a	público	em	Julho,	do	co-
ordenador	escolhido	pelo	governo	para	traçar	o	plano	de	
recuperação	até	ao	próprio	ministério	e	ao	Conselho	de	
Obras	Públicas,	é	vincada	a	necessidade	desta	obra	ar-
rancar	a	muito	curto	prazo,	o	que	será	um	desafio	desde	
logo	para	a	Infraestruturas	de	Portugal.

Uma vista aérea sobre a parte mais difícil da subida para Albergaria, do lado de Vermoil em plena linha do Norte. 
Maio de 2020. © João Cunha
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plAno operAcionAl geStão 
dA frotA A dieSel

A partir de 12 de Julho, a CP colocou em mar-
cha um novo plano operacional nas suas 
linhas do Douro e Oeste, cumprindo uma 

das últimas fases do seu plano de emergência para 
restaurar a fiabilidade do serviço regional nestas li-
nhas. 

Depois	 de	 já	 ter	 reduzido	 a	 utilização	 das	 au-
tomotoras	 alugadas	 à	 Renfe,	 das	 séries	 592	 e	
592.2,	na	linha	do	Douro,	a	empresa	alargou	aos	
quatro	 Interregionais	 Porto	 –	 Pocinho	 –	 Porto	 a	
utilização	 da	 fórmula	 locomotiva	 +	 carruagens,	
exceptuando-se	apenas	uma	ida	Porto	–	Pocinho	
(871-873),	com	regresso	à	Régua	como	regional	
4200.	Todos	esses	serviços	passaram	a	ser	asse-
gurados	pelas	valentes	locomotivas	1400,	do	lote	
de	cinco	que	estão	actualmente	em	serviço	no	de-
pósito	de	Contumil.

Esta	fórmula	permite	libertar	mais	algumas	auto-
motoras	592	e	592.2,	que	assim	tomam	conta	em	
exclusivo	da	 linha	do	Oeste,	onde	as	UDD	0450	
só	deverão	voltar	de	forma	excepcional.	Por	sua	

vez,	estas	automotoras	libertas	do	Oeste	permitirão	au-
mentar	a	dotação	do	Algarve,	que	mantém	os	mesmos	
serviços	previstos,	baixando	consideravelmente	o	risco	
de	supressões,	algo	que	só	uma	frota	alargada	de	0450	
permitirá	alcançar,	dada	a	sua	baixa	disponibilidade.

Em Julho de 2020 as 0450s deram lugar às automotoras das séries 592 e 592.2 no transporte de passageiros no 
Oeste. Na imagem a 0463 com um regional entre Meleças e Caldas da Rainha perto de Runa no dia 13-07-2020.

 © Filipe Fernandes

UTD 592.030 a efetuar o IR Coimbra B - Caldas da Rainha na 
estação de Martingança, 28-06-2020.  Os 592 e 592.2 vão a partir 

de agora trabalhar em exclusivo no Oeste, substituindo as 
0450s que rumam a sul. © Bruno Cunha
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 tren Al AndAluS

rutA luSitAnA
A Renfe anunciou no seu site que é intenção 

da empresa ferroviária espanhola fazer cir-
cular em Portugal durante o ano de 2021 

o Tren Al Andalus Ruta Lusitana, uma composição 
destinada a turismo de luxo.

Segundo	 informações	disponibilizadas	pela	Renfe,	o		
Tren	Al	Andalus	Ruta	Lusitana	 “oferece	o	privilégio	de	
viajar	num	palácio	sobre	carris.	Um	comboio	que	evoca	
“La	Belle	Epoque”,	inigualável	em	conforto,	elegância	e	
espaço.	As	suas	carruagens	têm	uma	longa	história	de	
luxo	e	 sofisticação	por	 trás	delas.	Deixe-se	 fazer	uma	
viagem	de	quatro	dias	combinando	terras	espanholas	e	
portuguesas”.

A	viagem	que	terá	um	itinerário	de	4	dias	e	3	noites,	
Sevilha	–	Lisboa	–	Porto,	conta	com	dois	tipos	de	aco-
modação	a	bordo	(quartos	grandes		e	suítes	de	luxo)	e	
uma	oferta	com	tudo	incluído,	como	o	pequeno	almoço,	
almoço	e	jantar	a	bordo	do	comboio	ou	em	restaurantes	

selecionados.	Inclui	ainda	visitas	guiadas,	bilhetes	para	
monumentos	e	espectáculos,	guia	multilingue	durante	a	
viagem	e	serviço	de	autocarro	para	deslocações.

As	 carruagens	 que	 compõem	o	 comboio	Al	Andalus	
pertencem	à	mesma	série	de	umas	que	foram	constru-
ídas	 em	 França	 no	 início	 do	 século	 passado	 para	 as	
viagens	da	monarquia	britânica	entre	Calais	e	a	Riviera	
Francesa.	A	conjugação	da	carruagens	e	dos	salões,	fa-
bricados	também	na	mesma	altura,	foram	uma	compo-
sição	única	onde	os	elementos	originais	coexistem	com	
os	avanços	técnicos	de	última	geração,	para	se	desfru-
tar	do	máximo	conforto	e	segurança.	

Toda	a	composição	é	interligada	internamente,	permi-
tindo	desse	modo	a	passagem	livre	dos	passageiros.

https://www.renfe.com/es/es/experiencias/viajes-de-lujo/al-
andalus-ruta-andaluza/el-tren.html

Composição do Al Andanlus entre Burgos e Astorga na viagem ferroviária do Caminho de Santiago, 10-07-2015.
 © José Luis Fernandez Garcia 
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cAptrAin AdQuire AS 
novAS euro 9000

A Captrain España adjudicou, via Angel-
Trains, as primeiras 11 locomotivas Euro 
9000 à Stadler, para reforçar o seu parque 

eléctrico. A empresa do universo SNCF pretende do-
tar-se de um novo parque eléctrico capaz de cruzar 
fronteiras e de substituir gerações mais antigas de 
material.

Tratam-se	 de	 impressionantes	 locomotivas	 com	 bo-
gies	de	três	eixos	e	com	120	toneladas	de	massa	ade-
rente,	para	um	total	de	6.000	kW,	o	que	 lhes	permitirá	
rebocar	mais	de	1.400	toneladas	em	linhas	com	perfil	de	
montanha	como	Pajares	ou,	no	caso	português,	a	linha	
da	Beira	Alta.	Estas	incríveis	unidades	desenvolvem	500	
kN	no	arranque	e	um	esforço	contínuo	de	430	kN.

As	 primeiras	 cinco	 unidades	 terão	 bogies	 de	 bitola	
europeia	e	serão	tritensão,	permitindo	utilizar	a	electri-
ficação	tradicional	espanhola	(3	kV	CC),	a	electrificação	

standard	europeia	(25	kV	CA)	e	a	electrificação	predo-
minante	do	sul	de	França	(1,5	kV	CC),	aonde	chegarão	
quer	 via	 corredor	mediterrâneo	 como	 através	 da	 liga-
ção	via	golfo	da	Biscaia,	onde	decorrem	trabalhos	para	
implementação	 desta	 bitola	 no	 itinerário	 convencional.	
Contarão	 por	 isso	 com	os	 principais	 standards	 de	 se-
gurança	para	cruzarem	a	 fronteira	dos	Pirinéus:	ASFA	
(Espanha),	KVB	(França)	e	o	standard	europeu	ETCS.

As	 restantes	 seis	 unidades	 terão	 bogies	 com	 bitola	
ibérica	e,	muito	embora	esteja	ainda	omisso,	é	previsível	
que	venham	a	ser	equipadas	com	os	equipamentos	de	
segurança	 portugueses,	 que	 lhes	 permitiria	 aproveitar	
as	electrificações	em	curso	em	três	fronteiras	–	Valença,	
Vilar	Formoso	e	Elvas.

O	contrato	inclui	ainda	a	opção	por	mais	dez	locomoti-
vas,	sem	menção	à	sua	tipologia.

 © Stadler Rail
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AlSA tAmbém 
AdQuire 269

As míticas japonesas não se vão fi-
car pelos comboios de mercado-
rias – a ALSA, operador privado 

de transporte de passageiros espanhol, 
também acabou de adquirir duas locomo-
tivas 269 para os seus futuros serviços.

Tratam-se	 das	 locomotivas	 269.407	 e	
269.415,	ambas	da	subsérie	269.4,	anterior-
mente	dedicada	ao	 transporte	de	passagei-
ros	e	aptas	a	160	km/h.	A	primeira	das	loco-
motivas	ainda	ostenta	a	decoração	“Grandes	
Lineas”	da	Renfe,	ao	passo	que	a	segunda	
ostenta	já	uma	duvidosa	decoração	do	novo	
proprietário	e	nome	de	baptismo	–	Marta.

Ambas	 foram	 deslocadas	 de	 Fuencarral	
para	Lugo	de	Llanera	e	as	oficinas	Alegría,	a	
30	de	Julho	de	2020.	As	fotografias	mostram	
a	marcha	à	passagem	por	Congostinas,	na	
rampa	de	Pajares.

 © Jaime Llamazares Camblor

 © Jaime Llamazares Camblor
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inSólito nA linhA do AlgArve

Aferrovia continua em pleno século XXI a 
proporcionar alguns momentos insólitos 
no que se refere essencialmente a algumas 

circulações. Ainda recentemente a Medway socor-
reu um comboio da Takargo, situação similiar à que 
tinha acontecido há uns anos quando a Takargo so-
correu uma composição da CP Longo Curso  na li-
nha da Beira Alta perto da Guarda. 

Provavelmente ninguém esperaria era ver um so-
corro a uma composição da CP Longo Curso feita 
com recurso a automotoras, mas vamos por partes.

No	dia	18	de	Julho	de	2020,	o	comboio	Intercidades	
n.º	 672	 partiu	 de	 Faro	 por	 volta	 das	 14h15	 em	 direc-
ção	a	Lisboa,	mas	poucos	quilómetros	depois	da	partida	
deu-se	 a	 avaria	 da	 locomotiva	 5605	 responsável	 pela	
tracção	da	composição	que	contava	com	7	carruagens,	
1	sorefame	de	1ª,	1	sorefame	de	1ª	+	bar,	4	sorefames	
de	2ª	e	1	corail	de	2ª.	

A	imobilização	do	comboio	ocorreu	sensivelmente	ao	
quilómetro	 333,	 quando	 o	 mesmo	 estava	 a	 cerca	 de	
1000	metros	da	estação	do	Parque	das	Cidades,	tendo	
o	mesmo	ficado	desse	modo	parado	em	plena	via.	

À	data	não	existia	mais	nenhuma	locomotiva	disponí-
vel	no	Algarve.	A	CP	há	vários	anos	que	deixou	de	ter	
uma	unidade	em	“reserva”	em	Faro,	sendo	que	utiliza	a	
mesma	composição	para	fazer	os	comboios	descenden-
tes	 e	 ascendentes,	 evitando	 assim	que	 o	material	 cir-
culante	esteja	demasiado	tempo	imobilizado	sem	qual-

quer	serviço.	Por	mero	acaso	também	não	tinha	havido	
qualquer	comboio	de	mercadorias	para	Loulé,	quer	da	
Takargo	com	o	Jet-Fuel,	quer	da	Medway	com	o	trans-
porte	de	areia.

A	situação,	lógicamente,	impedia	também	a	circulação	
dos	comboios	regionais	entre	Lagos	e	Faro,	e	a	única	
locomotiva	que	poderia	resolver	a	situação	tinha	saído	
de	Lisboa	à	cabeça	do	572	com	chegada	à	capital	do	
Algarve	apenas	às	17h35.

	Logo	após	a	avaria	foi	pedido	socorro,	e	a	CP	não	fi-
cou	de	braços	cruzados	começando	desde	logo	a	tentar	
resolver	a	situação	com	os	poucos	meios	que	tinha	ao	
dispôr	de	modo	a	movimentar	a	composição	para	uma	
estação.	Desse	modo	a	automotora	0467	que	estava	a	
efectuar	 o	 regional	 5909	proveniente	 de	Lagos	e	 com	
destino	a	Faro,	 foi	em	marcha	à	vista	desde	o	Parque	
das	Cidades	 até	 ao	 local	 encostando-se	 à	 cabeça	 da	
composição	 do	 Intercidades	 com	 o	 intuito	 de	 a	 tentar	
movimentar,	ou	rebocando	até	à	estação	do	Parque	da	
Cidades	a	cerca	de	1	quilómetro	de	distância,	ou	empur-
rando	até	à	estação	de	Faro	situada	a	7	quilómetros	do	
local	do	incidente.

Tal	situação	mostrou-se	impossível	de	acontecer.	Des-
se	modo	a	CP	enviou	a	automotora	0464	como	marcha	
socorro	com	partida	da	estação	de	Faro	em	direcção	à	
cauda	da	composição	do	Longo	Curso,	tendo	a	mesma	
chegado	ao	local	perto	das	17h12.

O	objectivo	da	operação	passaria	assim	por	movimen-
tar	a	composição	com	recurso	a	duas	au-
tomotoras,	 uma	 em	 cada	 extremo,	 numa	
situação	similar	a	top and tail. A	partida	do	
local	deu-se	às	17h25.

Desse	modo	foi	possível	à	CP	proceder	
ao	 transporte	 dessa	 estranha	 e	 “única”	
composição	 até	 à	 estação	 de	 Faro	 onde	
chegou	 às	 17h42,	 tendo	 a	 composição	
avariada	ficado	estacionada	numa	das	 li-
nhas.

A	situação	ficou	praticamente	normaliza-
da	após	a	chegada	do	Intercidades	572	a	
Faro,	cuja	 locomotiva	 tratou	de	acoplar	a	
locomotiva	avariada	à	composição	do	 In-
tercidades	674	com	destino	a	Lisboa,	ten-
do	a	restante	composição	composta	pelas	
7	carruagens	ficado	imobilizada	em	Faro.	

fotogrAfiAS : pedro André ©

0467 proveniente do regional 5909 à cabeça da composição na primeira 
tentativa de socorrer o Intercidades.
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0464 a rebocar a composição para a estação de Faro como 
comboio  96201. Uma situação anormal, uma 0450 a rebocar carruagens.

Marcha a caminho de Faro com a 0464 na frente da composição.

A 0467 a empurrar a composição em direcção da estação 
de Faro.

A locomotiva 5609 avariada com a composição do IC já 
depois de ter retornado a Faro.

A 5619 em manobras para acoplar na 5609.

O Intercidades 674 a caminho de Lisboa com a 5619 e  a 5609 
avariada a reboque. A composição que tinha ficado avariada, 

ficou em Faro tendo seguido viagem posteriormente.

Um outro pormenor da 0467 acoplada à 5600.
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Sncf ArrAncA em 
eSpAnhA em dezembro

Estão em fase de definição os canais horá-
rios da rede de alta velocidade espanhola 
para vigorarem a partir de 13 de Dezembro, 

o primeiro dia da liberalização do transporte interior 
de passageiros na União Europeia.  

A	ADIF	AV	confirmou	que	além	da	Renfe,	o	operador	
histórico,	a	SNCF	(sob	o	nome	Rielsfera)	vai	iniciar	a	sua	
operação	com	o	novo	horário	anual	2020-2021,	no	cor-
redor	Madrid	–	Barcelona.	Para	tal,	no	dia	4	de	Julho	de	
2020	a	SNCF	iniciou	ensaios	entre	Can	Tunis	(Barcelo-
na)	e	Madrid-Atocha,	para	validação	dos	seus	comboios	
Duplex	aptos	a	Espanha.	O	operador	francês	tem	uma	
larguíssima	experiência	na	operação	 low-cost	de	com-
boios	de	alta	velocidade,	e	levará	para	Espanha	os	seus	

melhores	comboios	de	alta	capacidade	e	a	experiência	
adquirida	ao	cabo	de	quase	10	anos	da	fórmula	Ouigo,	
os	comboios	low-cost	de	França.	As	composições	fazem	
parte	da	série	Euroduplex	2N2	3UH.

Foi	 ainda	 confirmado	 um	 terceiro	 operador,	 a	 ILSA,	
cuja	 operação	 começará	 com	 o	 horário	 anual	 2021-
2022.

Comboios OUIGO da SNCF na estação de Strasbourg em Fevereiro de 2020. ©  João Cunha
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prioridAdeS de 
inveStimento nA rede

Na linha do que foi mencionado para a linha 
Lisboa – Porto, das discussões em cur-
so sai a necessidade do país rapidamente 

avançar para o aumento de capacidade entre Areeiro 
e Braço de Prata e entre Contumil e Ermesinde, em 
ambos os casos executando a há muito prometida 
quadruplicação.  

Entre	 os	 investimentos	 de	 prioridade	 absoluta	 estão	
ainda	a	renovação	da	linha	da	Beira	Alta	(provavelmente	
em	moldes	mais	ambiciosos	do	que	aqueles	que	aca-
barão	 por	 ser	 executados	 já	 nos	 próximos	 meses…)	
e	a	nova	 linha	Sines	–	Grândola	que,	apesar	de	 insis-
tentemente	 ser	 marginalizada	 pelos	 planos	 da	 tutela,	

continua	a	merecer	todo	o	foco	do	país	“real”,	dadas	as	
circunstâncias	e	constrangimentos	que	a	linha	existente	
pressupõe.

Para	o	médio	prazo	é	mencionada	a	aceleração	dos	
tempos	de	viagem	entre	Torre	Vã	e	Tunes	(o	PNI	2030	
definia	 apenas	 100	 milhões	 para	 acelerar	 este	 troço	
construído	em	terreno	muito	desfavorável)	e	volta	a	ser	
defendida	a	aposta	no	eixo	Aveiro	–	Mangualde	que,	já	
por	 duas	 vezes,	 as	 autoridades	 portuguesas	 falharam	
em	defender	junto	da	Comissão	Europeia.

 enQuAnto o plAno ferroviário não ApArece

A quadruplicação da linha do Minho entre Contumil e a estação de Ermesinde em fundo, é um dos investimentos prioritários.   
©  João Cunha
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primeirAS cArruAgenS

 SorefAme teStAdAS nA 
linhA do minho

A CP autorizou as primeiras quatro carrua-
gens Sorefame para serviço comercial. Tra-
tam-se das primeiras carruagens recoloca-

das em serviço sem renovação aprofundada, parte 
do plano de contingência da empresa para se dotar 
de meios de produção capazes de prevenir supres-
sões que impactem negativamente o nível de servi-
ço.

Recuperadas	em	Guifões,	as	carruagens	10-69	502	e	
10-69	509	 trocaram	 revestimentos	e	estofos,	apresen-
tando	agora	 tecidos	 iguais	aos	das	 carruagens	Schin-
dler	recentemente	recuperadas,	mantendo	layout	de	1ª	
classe	e	os	seus	famosos	bancos	rotativos.	Já	no	caso	

das	carruagens	de	2ª	classe	22-40	010	e	22-40	024	a	
recuperação	foi	bastante	mais	contida,	 limitando-se	ao	
restauro	funcional	e	de	materiais	embarcados,	não	ha-
vendo	qualquer	modificação	de	maior	relevo.

A	marcha	de	aceitação	foi	conduzida	pela	locomotiva	
2601	no	dia	2	de	Julho,	testando	os	veículos	a	140	km/h	
na	linha	do	Minho,	até	Viana	do	Castelo.	O	regresso	foi	
já	 a	Contumil,	 base	 operacional.	 Estes	 veículos	 ficam	
desde	já	disponíveis	para	o	serviço	na	linha	do	Douro.

 Marcha da 2601 com as 4 sorefames no regresso de Viana do Castelo à passagem por Rio Tinto. ©   Eduardo Guimarães



comboio correio

35

Uma visão mais abrangente do conjunto de sorefames perto de Rio Tinto. ©   Eduardo Guimarães

Já em plena estação de Midões, a 2601 avança em direcção a Viana do Castelo. © Tiago Duarte
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Esta poderá muito bem vir a ser uma imagem comum na linha do Minho num futuro próximo. © Tiago Duarte

Entrada na estação de Viana do Castelo. © Jorge Lopes



comboio correio

37

Durante as manobras que decorreram na estação de Viana do Castelo. ©  Jorge Lopes

Já com a manobra completa, a 2601 espera pela hora de regressar a Contumil. © Jorge Lopes
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 ©  Jorge Lopes

 ©  Jorge Lopes

 ©  Jorge Lopes

Durante a paragem na estação de Viana do Castelo houve 
a possibilidade de subir a bordo e conhecer o interior 
renovado das 4 sorefames que mantiveram o aspecto 

original praticamente inalterado.

 ©  Jorge Lopes
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  ©  Jorge Lopes

 ©  Jorge Lopes

 ©  Jorge Lopes

 ©  Jorge Lopes

A carruagem de primeira classe mantém os 
famosos bancos rotativos com um aspecto 

novo após intervenção nas oficinas.

A carruagem de segunda classe mantém 
os tradicionais bancos em napa que irão 
sem dúvida revivar memórias de antigas 

viagens de comboio.
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O regresso da composição de Viana do Castelo perto de São Romão. © Tiago Duarte

A locomotiva 2601 com as 4 sorefames antes de chegar à estação de Nine a caminho de Contumil.	©  Rui Pedro Ferreira
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recuperAção de 
AutomotorAS eléctricAS 

em grAnde ritmo 
As oficinas de grandes repa-

rações do Entroncamento la-
boram nesta altura a grande 

ritmo, estando a sua imensa nave to-
talmente repleta de muito e importan-
te trabalho. Além de reparações mais 
pontuais em carruagens, as oficinas 
tratam em prioridade da recuperação 
de unidades quádruplas para os su-
burbanos de Lisboa.

No	mês	de	Julho,	concluiu-se	a	renova-
ção	dos	comboios	pendulares,	com	a	fi-
nalização	da	unidade	4001,	ironicamente	
reservada	para	o	último	slot desta	 reno-
vação,	iniciada	em	2017.	Doravante,	toda	
a	frota	de	pendulares	da	CP	apresenta	os	
mesmos	interiores	e	decoração.

A	oficina	está	também	ocupada	com	a	
difícil	recuperação	do	pendular	4007,	en-
volvido	num	espectacular	e	grave	aciden-
te	numa	passagem	de	nível	de	Santarém.	
Os	 estragos	 de	 enorme	monta	 colocam	
grandes	dificuldades	à	sua	recuperação,	
que	tem	de	ser	cuidadosa	e	especialmen-
te	lenta	para	garantir	toda	a	resistência	e	
consistência	estrutural	do	comboio.	Neste	
momento,	é	ainda	difícil	prever	quando	é	
que	a	CP	poderá	contar	com	esta	unida-
de	para	o	serviço	comercial,	o	que	só	não	
é	pior	pois	devido	à	Covid-19	a	oferta	de	
comboios	pendulares	ainda	não	está	 to-
talmente	reposta.

Para	a	linha	de	Cascais	foram	revistas	
em	Julho	duas	unidades	–	a	3163	e	a	3151.	Nos	dois	
casos	trata-se	de	intervenção	de	tipo	R2,	com	total	des-
montagem	das	unidades	e	reparação	de	todos	os	prin-
cipais	componentes.	A	fiabilização	desta	série	continua	
a	ser	uma	prioridade	crítica	da	empresa,	enquanto	não	
existe	melhor	solução	para	aquela	linha,	mesmo	estan-
do	já	prometida	a	sua	renovação	e	nova	electrificação.	

A	maior	prioridade	de	todas	é	a	recuperação	das	UQE	

2400	que	se	encontravam	abandonadas	há	vários	anos	
nos	parques	de	Lisboa.	A	pressão	para	aumentar	a	ofer-
ta	de	suburbanos	é	muito	grande	e	só	pode	ser	materia-
lizada	com	este	reforço.	A	2413	cumpriu	durante	o	mês	
de	Julho	os	ensaios	e	foi	entregue	à	CP	Lisboa,	sendo	a	
segunda	unidade	recuperada	desde	que	se	iniciou	este	
esforço.	Em	finalização	está	a	2414,	 também	 já	a	 ca-
minhar	para	as	etapas	finais	antes	de	ser	entregue	ao	
cliente	final	–	a	CP	Lisboa.

O 4001 a finalizar a revisão de meio de vida - o fim do processo da frota de 
comboios pendulares.  ©  João Cunha

Aspecto do 4007, após remoção de todas as partes danificadas da 
estrutura, na cabine.  ©  João Cunha
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A	seguir	 vão	 ser	entregues	as	2406	e	
2412,	cuja	revisão	se	iniciou.	Importa	re-
ferir	 que	em	 todas	estas	unidades	a	 re-
visão	 é	 acompanhada	 de	 renovação	 de	
meio	de	vida	uma	vez	que	estas	unidades	
foram	paradas	precisamente	na	altura	em	
que	deviam	passar	por	esta	renovação.

A	recuperação	das	2400	ficará	fechada	
com	a	2411,	que	já	se	encontra	nas	pro-
ximidades	da	oficina	e	entrará	assim	que	
chegar	a	sua	vez.

Em	Setembro	 iniciar-se-á	a	 renovação	
das	 duas	 UQE	 3500	 que	 foram	 encos-
tadas	 também	 na	 mesma	 altura,	 e	 que	
estão	num	avançado	estado	de	degrada-
ção.	Na	3526	os	trabalhos	
começaram	 já	 numa	 das	
motoras,	 com	 desmonta-
gem	total	de	componentes	
e	 restauro	 da	 caixa.	 Os	
trabalhos	 em	 maior	 ritmo,	
no	entanto,	só	se	iniciarão	
com	 o	 aprovisionamento	
de	todas	as	necessidades,	
que	está	em	curso.	Até	ao	
final	 do	 ano,	 o	 parque	 da	
CP	Lisboa	deverá,	portan-
to,	 comportar	 novamente	
todas	as	unidades	que	teo-
ricamente	lhe	estão	atribu-
ídas,	 pondo-se	 ponto	 final	
a	estes	anos	de	 imobiliza-
ções	 forçadas	 e	 excessi-
vas.

Por	 fim,	 as	 oficinas	 do	
Entroncamento	 trabalham	
sem	parar	 nas	UTE	2240,	
cujas	 revisões	 se	 suce-
dem	à	medida	da	elevada	
cadência	de	rotação	desta	
série.	 Em	 finalização	 está	
a	2270.

UTE 3159 passando por R2. Sem a máscara, recordamos as velhas 3100.
 ©  João Cunha

2412 e 3524 aguardando vez, fora das oficinas. As 3500 estão particularmente degradadas.  
©  João Cunha

A 2463 praticamente pronta, perante uma máscara totalmente pronta a aplicar numa 
unidade de Cascais.  ©  João Cunha



Interior da 2414 em renovação, ©  João Cunha

Recuperação estrutural da 3526 em curso. ©  João Cunha
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Aspecto da 3526, com uma lateral e uma extremidade já completamente reparadas ©  João Cunha
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troço gAiA – eSpinho vAi 
finAlmente entrAr em obrAS

A renovação do troço da linha do Norte en-
tre Espinho e Gaia-Devesas foi finalmente 
consignada, depois de ter recebido visto do 

Tribunal de Contas (TdC). O resultado do concurso 
público internacional foi revelado no final do mês de 
fevereiro deste ano tendo a obra sido adjudicada ao 
consórcio DST/AZVI pelo valor de 55,3 milhões de 
euros

Este	resultado	foi	conseguido	depois	de	em	junho	de	
2018	 ter	 sido	 lançado	um	primeiro	concurso	que	ficou	
deserto	por	 todas	as	propostas	terem	apresentado	um	
valor	superior	ao	preço	base,	valor	máximo	definido	pela	
Infraestruturas	de	Portugal	para	a	obra.	Face	a	esta	si-
tuação	a	IP	corrigiu	o	valor	da	obra	em	22,5%	elevando	
o	preço	base	para	60	milhões	de	euros.

Esta	obra	do	Ferrovia	2020	tem	um	prazo	de	execução	
da	obra	de	660	dias	e	terá	um	financiamento	comunitário	
de	85%.	Esta	intervenção	constitui	a	primeira	fase	da	in-
tervenção	prevista	no	referido	programa	e	que	abrange	
a	extensão	da	linha	do	Norte	entre	Gaia	e	Válega.

Esta	intervenção	compreende	vários	trabalhos	como	a	
seguir	se	apresenta:

u Substituição	integral	da	superestrutura	de	via;	

u Alteração	do	layout	das	estações	da	Granja	e	de	
Vila	Nova	de	Gaia;

u 	Substituição	integral	de	um	trecho	de	catenária	
com	8	km	de	extensão;

u Substituição	integral	do	sistema	de	catenária	
entre	o	km	318,600	e	o	km	327,000,	renovação	integral	
dos	postos	de	catenária,	substituição	da	zona	neutra	de	
Aguda	e	adaptação	da	catenária	nas	estações	de	Vila	
Nova	de	Gaia	e	da	Granja,	resultante	das	alterações	
dos	layout	das	mesmas;	

u Eliminação	de	todas	as	passagens	de	nível	
existentes	neste	troço	(rodoviárias	e	pedonais),	e	de	
atravessamento	de	nível	entre	plataformas	em	esta-
ções,	através	da	construção	17	desnivelamentos;

u		Renovação	de	dois	desnivelamentos	existentes;

u		Alteamento	e	alargamento	de	plataformas	de	
acesso	de	estações	e	apeadeiros;

u	Criação	de	duas	vias	de	resguardo	eletrificadas	
com	750	metros	de	extensão,	para	aumento	da	capa-

Passagem de nível de Miramar é uma das que vai ser eliminada. 15 de Junho de 2020. © Pedro Mêda
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cidade	da	via	no	transporte	de	merca-
dorias;

u		Instalação	de	novos	órgãos	de	
drenagem;

u			Instalação	do	sistema	de	retor-
no	de	corrente	de	tração	e	terras	de	
proteção;

u			Vedação	do	canal	ferroviário.	

Esta	 será	 uma	 das	 obras	mais	 com-
plexas	 do	 Ferrovia	 2020.	 Recordemos	
as	obras	serão	 realizadas	a	par	com	a	
circulação	 das	 composições.	 Semanal-
mente	 passam	 por	 este	 troço	mais	 de	
1000	 comboios	 de	 passageiros	 e	 de	
mercadorias.

A	execução	desta	empreitada	 irá	 tra-
zer	benefícios	económico	:

u		Prevê-se	uma	diminuição	dos	aci-
dentes,	 com	 a	 eliminação	 de	 todas	 as	
passagens	 de	 nível	 existentes	 neste	
troço,	aumentando	a	segurança	e	a	fia-
bilidade	do	serviço	ferroviário	e	da	mo-
bilidade.

u				Com	as	intervenções	nas	platafor-
mas,	nomeadamente	o	seu	alteamento,	
alargamento	 e	 aumento	 do	 seu	 com-
primento,	 espera-se	 uma	 melhoria	 no	
conforto	 e	 segurança	 dos	 passageiros,	
dotando	as	estações	de	melhores	aces-
sibilidades.

u	 	 	 	Haverá	 igualmente	ganhos	para	
o	 transporte	 de	 mercadorias,	 com	 a	
criação	de	duas	vias	de	resguardo	ele-
trificadas	com	750	metros	de	extensão,	
aumentando	assim	a	capacidade	da	via.

Na	 versão	 inicial	 do	 Ferrovia	 2020,	
apresentado	 em	 fevereiro	 de	 2016,	
a	 obra	 que	 agora	 se	 vai	 iniciar	mais	 o	
troço	Espinho	–	Ovar	(Válega)	estavam	
previstos	 ficar	 concluídos	 durante	 o	 3º	
trimestre	de	2019.

Para	 a	 implementação	 de	 parte	 des-
te	projecto	de	renovação	foi	necessário	
proceder	 ao	 Despacho	 n.º	 3253/2020	
que:	 “Declara	 a	 utilidade	 pública,	 com	
caráter	 de	 urgência,	 da	 expropriação	
dos	 bens	 imóveis	 e	 direitos	 a	 eles	 inerentes,	 das	 par-
celas	de	 terreno	necessárias	à	execução	do	empreen-
dimento	 de	 renovação	 integral	 de	 via,	 no	 trecho	 entre	
o	km	318+600	e	o	km	332+780,	no	subtroço	3.3	Ovar/
Gaia,	da	linha	do	Norte”.	Este	documento	foi	mais	tarde	
substituído	pela	Declaração	de	Retificação	n.º	502/2020	

já	que	existiam	erros	no	documento	inicial.

Nos	últimos	tempos	têm	surgido	milhares	de	assinatu-
ras	no	site	Petição	Pública	com	vista	a	impedir	a	constru-
ção	de	um	túnel	rodoviário	que	irá	substituir	a	passagem	
de	nível	da	Avenida	Vasco	da	Gama.

Uma outra vista da passagem de nível de Miramar na Avenida Vasco da Gama e 
que irá ser substituída por um túnel. 21 de Junho de 2020. © Pedro Mêda

Passagem de nível entre a Granja e a Aguda que também irá ser suprimida. 
Janeiro de 2019. © Pedro Mêda

Linha do Norte junto ao quilómetro 321 em Janeiro de 2019. © Pedro Mêda
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No passado dia 27 de Julho foi aprovado pelo 
executivo da Câmara Municipal de Coimbra 
o projecto de execução de uma empreitada 

relacionada com a renovação da estação de Coim-
bra B, embora tenham existido diversas vozes dis-
cordantes sobre esta intervenção. 

O	projecto	de	requalificação	da	estação	situada	na	li-
nha	do	Norte	foi	elaborado	pela	Infraestruturas	de	Por-
tugal	depois	de	terem	sido	abertos	diversos	concursos	
públicos	relacionados	com	o	tema,	num	processo	que	já	
se	arrasta	há	vários	anos.

Em	2017,	 no	 dia	 19	 de	Setembro,	 empresa	 gestora	
da	rede	ferroviária	nacional	assinou	um	contrato	com	a	
Villela	e	Carvalho,Lda	destinado	à	elaboração	de	“Pro-
jecto	de	Beneficiação	da	Estação	de	Coimbra	-B”	com	
um	prazo	de	execução	de	849	dias	e	o	preço	contratual	
de	102.491,45	€	.	Já	este	ano,	no	dia	10	de	Março	de	
2020	a	IP	assinou	com	a	empresa	Engigeo	–	Engenha-
ria	Geotécnica,	Lda	o	contrato	referente	à	“Elaboração	

do	Projecto	de	Execução	Relativo	à	Alteração	de	Layout	
Ferroviário	da	Estação	de	Coimbra	B	–	Reperfilamento	
da	Rua	Coronel	 Veiga	Simão”	 pelo	 valor	 de	 16,465	 €	
com	prazo	de	execução	de	45	dias.

As	 intervenções	planeadas	para	a	estação	de	Coim-
bra	B	vão	 levar	a	que	toda	a	área	da	estação	e	espa-
ços	envolventes	sejam	alvo	de	mudanças	significativas	
pensando	 desde	 logo	 numa	 futura	 interligação	 com	 o	
Sistema	de	Mobilidade	do	Mondego,	mas	também	com	
outros	meios	de	 transporte	públicos	e	privados.	Deste	
modo	Coimbra	B	passará	a	ser	definitivamente	o	com-
plexo	intermodal	mais	importante	de	Coimbra	e	de	toda	
a	região.	Este	projecto	terá	em	conta	o	encerramento	do	
actual	ramal	da	Lousã,	que	permite	a	ligação	ferroviária	
entre	a	 linha	do	Norte	e	a	estação	de	Coimbra,	ponto	
mais	 central	 da	mobilidade	 ferroviária	 da	 cidade	 estu-
dantil.	Desde	modo	Coimbra	B	irá	ser	adaptada,	sendo	
necessário	reformular	o	layout	ferroviário	de	modo	a	que	
possa	receber	todos	os	serviços	ferroviários	suburbanos	
que	actualmente	vão	até	ao	centro	da	cidade.

renovAção dA 
 eStAção de coimbrA b
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As	instalações	serão	modificadas,	e	se-
rão	melhorados	os	acessos	rodoviários	e	
pedonais,	sendo	que	é	intenção	construir	
uma	passagem	inferior	para	passageiros.	
Serão	ainda	instaladas	escadas	rolantes	e	
elevadores,	sendo	as	bilheteiras,	salas	de	
espera,	 espaços	 comerciais	 e	 sanitários	
requalificados.

A	estimativa	orçamental	deste	projecto	é	
de	38,6	milhões	de	euros,	sendo	que	este	
valor	engloba	 	o	projeto	de	execução	do	
troço	Coimbra	B	–	Portagem	do	Sistema	
de	Mobilidade	do	Mondego.

As	 imagens	 ilustrativas	 foram	 retiradas	
do	site	da	autarquia	de	Coimbra,	assim	como	par-
te	da	informação:

https://www.coimbra.pt/
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novA rotAção pArA AS 
locomotivAS 1400

As cinco locomotivas de Contumil (1413, 
1415, 1424, 1438, 1455) ganharam nova ro-
tação a 12 de Julho, coincidente com a re-

formulação operacional da linha do Douro.

	 	Ao	todo,	 três	 locomotivas	são	utiliza-
das	em	permanência	ao	longo	da	sema-
na,	 acumulando	 percursos	 entre	 360	 e	
530	quilómetros	diários,	algo	que	há	mui-
tos	anos	não	estava	reservado	às	English	
Electric.

Uma	quarta	rotação	prevê	ainda	as	ne-
cessárias	marchas	Contumil	–	São	Ben-
to,	que	circulam	com	uma	locomotiva	em	
cada	ponta	para	evitar	o	recurso	a	mano-
bras	na	estação	da	baixa	portuense.	Esta	
rotação,	no	entanto,	estará	quase	sempre	
alocada	às	locomotivas	2600	de	Contumil	
que,	 estando	 já	 preparadas	 mas	 ainda	
longe	de	iniciarem	serviço	na	linha	do	Mi-
nho,	permitem	baixar	a	 factura	dos	cus-

tos	operacionais	destas	operações.	Na	página	seguinte	
apresentamos	 uma	 pequena	 foto-reportagem	 dessas	
manobras	que	vão	ocorrer	com	alguma	normalidade	na	
estação	portuense.

1455 a caminho do Pocinho com o IR 865 perto de Meinedo, 12-07-2020.  © Ricardo M.Ferreira

Locomotiva 1415 com o IR 862 em Ermesinde, 13-07-2020.  © Gil Monteiro
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A 1400 toma fôlego para a partida com a composição a 
caminho da linha do Douro, São Bento, 14-07-2020.  

Finalmente a 2601 fica “só” na estação antes de voltar a 
Contumil para mais tarde voltar a repetir a operação, São 

Bento, 14-07-2020.   

A 2601 vê partir a composição a caminho do Pocinho. 
Daqui por uns meses será a vez dela rebocar carruagens 

habitualmente pela linha do Minho , São Bento, 14-07-2020.  

A composição procedente de Contumil com a 2601 à 
cabeça, duas carruagens schindler e a locomotiva da 

série 1400, São Bento, 14-07-2020.   

mAnobrAS em São bento
fotogrAfiAS: tiAgo duArte ©
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há mAiS duAS Schindler 
Ao Serviço

As novidades no material circulante não pa-
ram, mercê da intensa actividade das ofici-
nas da CP nesta altura. O dia 23 de Julho 

viu renascer mais duas carruagens Schindler, recu-
peradas em Guifões após trabalhos de restauro só 
comparáveis à própria construção das carruagens.

As	 carruagens	 de	 segunda	 classe	 21-22	 003	 (esta,	
com	janelas	de	tipo	Sorefame)	e	21-22	010	foram	entre-
gues	pelas	oficinas	para	uma	marcha	de	ensaio	e	vali-
dação	que	foi	realizada,	uma	vez	mais,	pela	locomotiva	
2601.	Deslocada	em	vazio	para	Guifões,	a	 locomotiva	
realizou	depois	o	ensaio	das	carruagens	até	Viana	do	
Castelo,	antes	do	seu	regresso	a	Contumil,	novo	 local	
de	afectação	destas	duas	carruagens.

Estas	 duas	 carruagens	 foram	 desactivadas	 no	 final	
de	2003	e	haviam	sido	encaminhadas	para	o	Entronca-
mento	em	2005,	para	abate.	Recuperadas	do	cemitério	
em	Outubro	de	2019,	reforçam	agora	a	frota	da	linha	do	
Douro	onde,	além	das	dez	carruagens	Schindler	agora	
em	 serviço,	 estão	 ainda	 ao	 serviço	 quatro	 carruagens	

Sorefame.	Estas	últimas,	muito	mais	quentes	e	menos	
panorâmicas	do	que	as	míticas	suíças,	têm	gerado	cres-
cente	insatisfação	devido	às	elevadas	temperaturas	típi-
cas	desta	região	nesta	altura	do	ano.	A	disponibilização	
de	mais	carruagens	Schindler	permitirá	eliminar	as	So-
refame	deste	eixo.

 

Composição no regresso de Viana do Castelo perto de Tamel.  © Carlos Pérez Fontana

50
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O sentinel de Guifões 
prepara as carruagens para 

as entregar à 2601 para a 
viagem pela linha do Minho.

©  José Carlos Barbosa

Uma verdadeira alegria ver 
as carruagens schindler a 
serem tratadas com todo o 

carinho e competência pelos 
profissionais das oficinas de 

Guifões, 21 de Julho.

©  Eduardo Guimarães

As duas carruagens ainda 
em Guifões no dia 21 de 

Julho.

©  Eduardo Guimarães
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A composição a entrar na 
concordância de São Gemil 
para seguir até Ermesinde e 

daí até Viana do Castelo.

©  Gil Monteiro

A 2601 com as duas 
schindler aproxima-se de 

São Gemil.

©  João Morgado

A estação de Leça do Balio 
assiste à mais famosa 

composição ferroviária do 
momento.

©  Eduardo Guimarães
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Depois de passar sobre 
o viaduto de Durrães, 

temos a 2601 na frente 
da composição, reluzente 

como estava quando saiu de 
fábrica.

©  Carlos Pérez Fontana

Aquela que promete vir a ser 
uma fotografia caracteristíca 
da linha do Minho num futuro 
próximo. Viaduto de Durrães.

©  Carlos Pérez Fontana

Depois de passar sobre 
o rio Ave, a 2601 com as 

carruagens aproxima-se do 
Lousado.

 ©   Rui Pedro Ferreira
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Porto, hipótese ainda para 
mais uma fotografia, desta 
vez na estação de Darque.

©  Alfonso Taboada

Primeira parte da viagem 
cumprida. Mais uns meses 

e a próxima paragem irá ser 
em Valença.

©  Alfonso Taboada

A entrada da composição 
na estação de Viana do 

Castelo.

©  Alfonso Taboada
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Quase a chegar à Estação 
de Nine, a 2601 reboca as 
carruagens 21-22 010 e a 
21-22 003, com a marcha 

92206 procedente de Viana 
do Castelo e com destino a 

Contumil.

©  Gil Monteiro

As estações do Minho 
voltaram por estes dias a 

ter uma afluência “extra” de 
spotters como aconteceu em 

Tamel.

 ©   Carlos Pérez Fontana

Dificilmente outro tipo de 
composição se enquadraria 

tão bem na paisagem da 
zona de Tamel como esta. 

 ©  Carlos Pérez Fontana
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Depois de deixar a zona mais 
rural no Minho, dirige-se para 

o Porto.

©  Eduardo Guimarães

A 2601 ruge ferozmente na 
passagem por Rio Tinto.

©  Eduardo Guimarães

Cada vez mais perto do 
destino, a 2601 percorre 

a linha do Minho perto do 
Lousado.

©  Rui Pedro Ferreira



Marcha especial de ensaio das  
Schindlers ao Minho em Rio Tinto. 
23 Julho 2020 

Eduardo Guimarães

Spotting

5757
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De forma quase inesperada a IP Infraestrutu-
ras de Portugal decidiu colocar o troço de 
via entre a Guarda e Vilar Formoso, na linha 

da Beira Alta com Suspensão da Exploração Ferro-
viária para trabalhos de modernização das 8h do dia 
3 de agosto até às 18h do dia 28 de agosto de 2020.

Não	estando	relacionados	com	as	obras	previstas	no	
programa	Ferrovia	20020,	a	IP	irá,	no	entanto,	aprovei-
tar	a	 interdição	do	 lado	espanhol	para	eletrificação	do	
troço	entre	Fuentes	de	Onõro	(fronteira)	e	Salamanca,	
para	 executar	 trabalhos	 de	 natureza	 geológica	 com	
vista	ao	reforço	do	sistema	de	drenagem	neste	troço	e	
prepará-lo	para	uma	eventual	mudança	de	bitola.	Serão	
assim	utilizados	métodos	construtivos	que	permitirão	fa-
zer	os	trabalhos	de	forma	mais	rápida	do	que	se	fossem	
executados	apenas	com	 interdições	durante	o	período	
noturno.

No	troço	“fora	de	serviço”	fica	apenas	autorizada	a	en-
trada/saída	de	maquinaria,	equipamento	de	via	e	com-
boios	de	serviço	afetos	aos	 trabalhos.	Nestes	casos	a	
circulação	será	feita	em	Marcha	à	Vista	e	apenas	após	
autorização	de	ultrapassagem	do	Sinal	de	Barragem	que	
protege	o	troço,	dada	pelo	Responsável	pela	Circulação.	

Neste	percurso,	a	CP	anunciou	que	irá	efetuar	trans-
bordo	rodoviário	para	os	comboios	Regionais	n.ºs	5420,	
5421,	5422,	5423	e	5424	e	5426	com	paragens	nos	luga-
res	servidos	pelo	comboio.	De	lembrar	que	desde	o	dia	
17	de	março	os	comboios	internacionais	Sud	Expresso	
e	Lusitânia,	um	único	comboio	no	percurso	entre	Lisboa	
Santa	Apolónia	e	Medina	Del	Campo,	se	encontram	su-
primidos	sem	previsão	para	reinício	de	circulação.

Regional 5426 (Vilar Formoso - Guarda) no apeadeiro de Freineda em Setembro de 2018. Um dos regionais que vai ser suprimido 
e substituido por serviço rodoviário em Agosto de 2020. © Pedro André

linhA dA beirA AltA 
encerrAdA em AgoSto

entre A guArdA e vilAr formoSo entre diAS 3 e 28
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cp encAminhou comboio 
hiStórico pArA A réguA

DA partir de 1 de Agosto, a CP recuperou 
a operação do comboio histórico do 
Douro, com tracção a 

vapor com a locomotiva 0186. Para 
tal, a locomotiva foi integralmente 
revista nas oficinas de Contumil, 
o mesmo acontecendo com a 
sua composição de material 
rebocado, tendo a mesma sido 
encaminhada para a Régua no 
passado dia 27 de Julho.

Muito	 embora	 o	 ano	 no	 turismo	
seja	 dos	 mais	 difíceis	 em	 décadas,	
o	 que	 não	 deixará	 de	 se	 reflectir	
nos	 números	 desta	 operação,	 a	
CP	 ensaia	 com	 este	 comboio	 um	

regresso	 a	 uma	 certa	 normalidade	 também	 no	 sector	
turístico,	tendo	ainda	divulgado	o	objectivo	de	contribuir	

A composição a caminho da Régua à passagem sobre o viaduto de Ovil. © Álvaro Fernández

Manobra da inversão da 0186 em São Gemil. © Gil Monteiro
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Ponte do Tâmega perto de Marco de Canaveses. © Eduardo Guimarães

A composição à passagem por Rio Tinto. © Eduardo Guimarães

para	 a	 regeneração	 do	 turismo	
nacional	 e,	 muito	 em	 particular,	 na	
região	duriense.

A	operação	do	comboio	a	vapor	
manter-se-á	 aos	 Sábados,	 até	 ao	
final	de	Setembro.

Deixamos	 então	 algumas	
fotografias	 da	 marcha	 	 31207		
do	 dia	 27	 de	 Julho	 que	 permitiu	
à	 locomotiva	 1438	 rebocar	 a	
composição	 do	 histórico	 entre	
Contumil	 e	 a	 estação	 da	 Régua,	
local	 que	 será	 a	 partir	 do	 dia	 1	 de	
Agosto,	a	base	das	operações	dessa	
viagem	maravilhosa	 pelas	margens	
do	Douro.

“CAMPANHA DO COMBOIO 
HISTÓRICO DO DOURO 2020

   Decorre de 1 de agosto a 26 de 
setembro de 2020

   Serão efetuadas 9 viagens

Datas de realização:

Sábados, de 1 de agosto a 26 de 
setembro

Composição:

Locomotiva a Vapor e 5 
carruagens históricas (em madeira), 
do inicio do Séc. XX

Horário:

Ida: Partida da Régua às 15h28 e chegada ao Tua às 
16h35

Regresso: Partida do Tua às 17h10 e chegada à Régua 
às 18h30

Preço:

42,50 euros - Adulto

20,00 euros - Crianças (dos 4 aos 12 anos, inclusive)

Ermesinde. © Rui Pedro Ferreira
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Ponte do Tâmega perto de Marco de Canaveses. © Eduardo Guimarães

 Uma curta paragem na estação de Caíde. © Eduardo Monteiro

 Na mais que conhecida paisagem duriense, perto da estação de Aregos. © Álvaro Fernández
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A 1438 espera em Caíde para 
seguir viagem para a Régua, 27 de 
Julho de 2020.

Eduardo Guimarães

comboio correio



comboio correio

63

o “reSgAte” dAS 
cArruAgenS nApolitnAS
Foi no passado dia 24 de julho 

que se realizou a primeira ope-
ração de transporte para as 

oficinas de Contumil das 4 carruagens 
Napolitanas que se encontram parque-
adas e sem serviço na estação do Tua 
há praticamente 2 décadas.

A	entrada	em	serviço	 na	 linha	do	Tua	
das	automotoras	LRV,	série	9500	e	a	ven-
da	das	locomotivas	da	série	9020	levou	a	
que	este	material	ficasse	sem	possibilida-
de	de	fazer	serviço.	Nessa	altura	o	efeti-
vo	do	Tua	era	composto	por	8	veículos.	
Desde	então	dois	 sofreram	um	 incêndio	
que	os	destruiu	na	íntegra	tendo	sido	pos-
teriormente	abatidos	e	outros	dois	veícu-
los	foram	vendidos	para	fazerem	serviço	
turístico	no	caminho-de-ferro	de	Palma	de	Maiorca.	

Os	 4	 veículos	 sobreviventes	 são	 representativos	 de	
todas	 as	 tipologias	 que	 existiram.	A	 carruagem	 17-29	
004	é	de	1ª	classe,	apresenta	janelas	originais	e	interio-
res	muito	próximos	dos	originais.	As	carruagens	37-29	
005	e	37-29	006	são	mistas	1ª	e	2ª	classe.	Têm	janelas	
tipo	Sorefame	e	os	seus	interiores	foram	renovados	na	
década	de	80.	A	carruagem	de	2ª	classe,	a	20-29	004,	
está	num	estado	idêntico	ao	das	carruagens	mistas.

Nesta	primeira	 viagem	 foi	 transportada	a	 carruagem	
de	1ª	 classe.	Para	além	da	zorra	U	26	94	970-2	001-

7,	único	veículo	deste	tipo	com	capacidade	para	trans-
portar	as	Napolitanas,	a	composição	 integrou	as	duas	
primeiras	carruagens	Schindler	que	saíram	das	oficinas	
de	Guifões,	as	19-22	043	e	21-22	023.	A	tração	ficou	a	
cargo	da	1415.

Ainda	 durante	 o	 mês	 de	 julho	 foi	 efetuado	 o	 carre-
gamento	da	carruagem	37-29	006.	Devido	a	avaria	de	
outra	 locomotiva	1400	ao	serviço	nos	InterRegionais	a	
marcha	de	regresso	foi	suprimida	tendo-se	processado	
nos	primeiros	dias	de	agosto.	

Considerando	a	sequência	das	carruagens	que	já	se	
encontram	 todas	 par-
queadas	 na	 zona	 do	
“cavalo”	 seguir-se-á	
o	 transporte	 da	 20-29	
004	 e	 posteriormente	
da	 37-29	 005.	 Prevê-
-se	que	estes	ocorram	
também	 durante	 o	
mês	 de	 agosto,	 situa-
ção	 que	 acompanha-
remos.

Estes	 veículos	 se-
rão	 objeto	 de	 revisão	
integral	 nas	 oficinas	
de	 Contumil	 e	 prevê-
-se	que	possam	entrar	
brevemente	ao	serviço	
na	linha	do	Vouga.

A composição a caminho da estação do Tua numa breve paragem na 
estação de Régua.  © Pedro Mêda

As quatro carruagens Napolitanas que ainda restavam no Tua, já colocadas na linha de cavalo.
© Pedro Mêda
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Na fotografia da esquerda 
temos a locomotiva 

1415 encosta a zorra ao 
cavalo para se proceder 

ao carregamento na 
carruagem.

Nas imagens de baixo 
alguns pormenores da 

primeira carruagem que foi 
retirada da estação do Tua.

©  Pedro Mêda
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A composição já completa. 
Locomotiva 1415, as duas 

carruagens Schindler e 
a napolitana em cima da 
zorra. Tudo pronto para 
a viagem de regresso a 

Contumil.
Na imagem abaixo um 

fotografia tirada durante a 
viagem.

©  Pedro Mêda
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Passagem da marcha a caminho de 
Contumil em Rio Tinto.

© Carlos Pinto

Uma outra vista da composição em Rio 
Tinto.

© Eduardo Guimarães
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Pormenor da carruagem em cima da zorra 
na estação de Contumil.

© Eduardo Guimarães

Mais uma missão cumprida, mais um veículo 
que irá ter uma nova vida no Vouga.

© Eduardo Guimarães
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renfe entregou mAiS 
18 cArruAgenS 

comprAdAS pelA cp
No dia 20 de Julho, a Renfe deslocou as pri-

meiras 15 carruagens estacionadas em 
Fuencarral, Madrid, do lote de 51 que a CP 

adquiriu no final de Junho. A primeira marcha, com 
uma locomotiva 333.3 à cabeça, cumpriu a etapa 
Fuencarral – Salamanca, pela espectacular linha não 
electrificada Avila – Salamanca, passando por Peña-
randa de Bracamonte.

Por	 indisponibilidade	 de	maquinistas	 na	 Renfe	Mer-
cancias,	apenas	no	dia	22	de	Julho	este	impressionante	
conjunto	de	carruagens	seguiu	para	Vilar	Formoso,	no-
vamente	a	reboque	de	uma	locomotiva	333.3.

Este	conjunto	de	carruagens	distingue-se	do	primeiro	
conjunto	 de	 18	 carruagens	 por	 ter	 sido	 a	 composição	
mais	 heterogénea	 de	 todas	 as	 que	 é	 possível	 formar	
com	os	51	veículos	adquiridos,	havendo	apenas	quatro	
carruagens	Arco	na	composição	(duas	de	segunda	clas-
se,	um	bar	e	uma	de	primeira	classe).

Nesta	 composição,	 além	 das	 já	 citadas	 carruagens	
Arco,	a	Renfe	encaminhou	três	das	seis	carruagens	Co-
rail	Literas	adquiridas	 (9611,	9614	e	9632),	uma	delas	
num	 estado	 particularmente	 degradado.	 Foram	 ainda	
entregues	as	duas	carruagens	9.100	(9.101	e	9.106)	e	
as	duas	9.300	(9.304	e	9.322),	sendo	que	a	9.304	é	o	
último	veículo	da	série	equipado	com	bogies	Fiat	SL-81,	
por	oposição	aos	bogies	CAF	que	possuem	todas	as	ou-
tras	carruagens	–	portanto,	uma	novidade	mais	na	rede	
portuguesa.	Por	fim,	 foi	ainda	entregue	uma	das	duas	
carruagens	 de	 compartimentos	 adquiridas	 (a	 10.034)	
e	as	três	carruagens	super-reclináveis	da	série	10.500	
(10.501,	10.502	e	10.503).

A	composição	foi	encaminhada	de	Vilar	Formoso	para	
Contumil	 na	marcha	 especial	 96208/9,	 em	horário	 em	
quase	tudo	idêntico	ao	da	primeira	marcha	de	material	
deste	género,	a	1	de	Julho.	Apesar	de	inicialmente	es-
tar	prevista	uma	locomotiva	5600,	acabou	por	ser	nova-
mente	a	2601	a	ter	a	honra	de	rebocar	esta	imponente	

 Perto do apeadeiro do Luso. ©  Gonçalo Ribera
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composição,	certamente	uma	das	mais	impressionantes	
de	toda	a	longa	carreira	desta	série.	A	imobilização	de	
várias	locomotivas	Siemens	ao	longo	do	mês	de	Julho	
por	avaria	terá	facilitado	esta	oportunidade,	que	voltou	a	
atrair	dezenas	de	entusiastas	para	a	linha	da	Beira	Alta.

Apesar	de	traçada	para	locomotiva	5600,	a	2601	aca-
bou	por	 realizar	uma	marcha	 idêntica	às	5600,	aproxi-
mada	ao	minuto,	tendo-se	registado	apenas	um	atraso	
na	 inversão	da	composição	na	Pampilhosa,	no	que	foi	
mais	uma	demonstração	da	incapacidade	desta	estação	
nodal	 da	 linha	do	Norte	–	demasiado	 longa	para	uma	
manobra	não	 intrusiva	no	 tráfego	da	 linha	do	Norte,	a	
composição	 acabou	 por	 esperar	 demasiado	 tempo	 a	
oportunidade	para	cruzar	as	vias	e	ser	preparada	na	li-
nha	3	do	Norte.

Desta	vez,	nenhuma	carruagem	seguiu	imediatamen-
te	 para	 Guifões,	 onde	 já	 começaram	 os	 trabalhos	 de	
recuperação	das	primeiras	duas	carruagens,	chegadas	
no	 início	do	mês,	 tendo	assim	ficado	estacionadas	no	
depósito	de	Contumil,	situação	que	certamente	se	repe-
tirá	novamente	com	as	carruagens	que	falta	receber	de	
Espanha.

Entretanto,	a	21	de	Julho,	as	três	carruagens	Arco	de	
Bilbao	 foram	encaminhadas	para	a	estação	de	Bilbao-
-Mercancias,	de	onde	saíram	no	dia	seguinte	a	reboque	
de	um	comboio	de	mercadorias	Bilbao	–	Vicalvaro	(Ma-
drid),	ficando	estacionadas	em	Valladolid	até	ao	dia	23.	
Nesse	dia,	as	carruagens	foram	levadas	por	uma	333.3	

até	Salamanca,	seguindo	para	Vilar	Formoso	no	dia	28	
de	Julho.	Aí,	a	5604	tomou	conta	e	levou	esta	curta	com-
posição	até	Contumil	e	no	dia	seguinte	 levou	mais	um	
conjunto	de	dez	carruagens	de	Contumil	para	Guifões.

O	mês	 terminou	com	um	 infortúnio,	dado	que	as	úl-
timas	 quinze	 carruagens	 compradas	 pela	 CP	 e	 ainda	
em	 território	 espanhol	 deveriam	 sair	 de	Fuencarral	 no	
dia	30	de	Julho,	em	direcção	a	Salamanca.	No	entanto,	
durante	a	manobra	no	depósito	madrileno	um	problema	
numa	agulha	determinou	o	descarrilamento	da	compo-
sição,	 resultando	 danos	 para	 duas	 carruagens	 Corail	
Litera	(série	9.600)	e	uma	carruagem	Arco.	Ao	fecho	da	
edição,	a	Renfe	encontrava-se	ainda	a	analisar	a	 inte-
gridade	estrutural	de	todos	os	veículos,	antes	de	tomar	
decisões	com	a	CP	sobre	o	caminho	a	seguir.	Certo	é	
que,	 com	 o	 encerramento	 da	 linha	Salamanca	 –	Vilar	
Formoso	de	3	a	28	de	Agosto,	qualquer	 transporte	ur-
gente	a	acontecer	durante	esse	período	terá	que	utilizar	
outra	fronteira	e,	previsivelmente,	a	de	Valença.

Vilar Formoso ©  Gonçalo Ribera
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Errata	–	Carruagem	10.034	da	Renfe

A	Trainspotter	errou	na	tabela	dos	veículos	adquiridos	pela	CP	
à	Renfe.	A	carruagem	Renfe	10.020,	apresentada	como	tendo	
sido	adquirida	pela	CP,	foi	na	realidade	substituída	durante	o	
processo	pela	carruagem	10.034,	que	entrou	em	Portugal	a	20	

de	Julho.	As	nossas	desculpas	pelo	lapso.



 A locomotiva 253-079 , de passagem por Cabezón de Pisuerga, reboca juntamente com um 
comboio de mercadorias as 3 carruagens Arco, 22-07-2020. © Víctor de la Cruz García

Uma outra imagem do comboio “misto”  Bilbao-Villaverde 82600, perto de Valladolid. 
22-07-2020. © José Luis Fernandez Garcia 

mArchAS em eSpAnhA

333-344 a rebocar a longa composição com 15 carruagens em Peñaranda de Bracamonte, 
20-07-2020.  © Víctor de la Cruz García.
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Vilar Formoso voltou a receber a visita da 2601 em mais uma missão de transporte de 
carruagens. © António Gonçalves 

A cauda da composição na estação de Vilar Formoso, 22-07-2020. © Gonçalo Ribera

mArchAS em portugAl do diA 22

Passagem da composição junto ao Mosteiro de San Isidro de Dueñas (Palencia),
22-07-2020 © José Luis Fernandez Garcia 
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A composição liderada pela 2601 prepara-se para partir de Vilar Formoso, 22-07-2020.
 © Eduardo Guimarães

Saindo de Vilar Formoso, a 2601 percorre os primeiros metros de uma jornada 
exigente e cumprida em grande forma, 22-07-2020. © João Cunha

A 2601 encabeça a composição para transportar as carruagens para Contumil na estação 
de Vilar Formoso, 22-07-2020.  © Eduardo Guimarães
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Um local que praticamente dispensa apresentações, zona de Trajinha, 22-07-2020.
© Gil Monteiro

A passagem pela estação de Celorico da Beira, 22-07-2020. © Bruno Luis

A obra de arte mais famosa da Beira Alta, o viaduto do Côa, 22-07-2020.
 © Gonçalo Ribera
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Marcha das carruagens espanholas à passagem por Mortágua, com a 2601, 22-07-2020. 
© João Cunha

A 5601 reboca a 2601 a caminho da Pampilhosa, antes de seguirem para a Beira Alta, à 
passagem pela Mealhada, 01-07-2020. © Fernando Liberato

Fiais da Telha também assistiu à passagem da composição do dia 22-07-2020.  
© Gil Monteiro

A espectacular composição heterogénea vinda de Espanha passa a Muxagata, local 
distinto na linha da Beira Alta, 22-07-2020. © João Cunha
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A composição à passagem perto da Pampilhosa perante o final do dia 22-07-2020. 
© Gonçalo Ribera

Comboio Venta de Baños - Salamanca, passando por Dueñas,
30-06-2020 © José Luis Fernandez

Imponente perante a paisagem verdejante da Beira Alta perto do Pego, 22-07-2020.
© Fernando Liberato

Na passagem de nível junto do apeadeiro do Luso, 22-07-2020. 
© Gonçalo Ribera
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A 5604 chegar a Celorico com mais 3 carruagens Renfe 28-07-2020. © Bruno Luis

mArchAS em 

portugAl do diA 28

Carruagens Arco já em Contumil no dia 23-07-2020. © Eduardo Guimarães

A composição liderada pela 5604 passa pela barragem da Aguieira dia 28-07-2020.  
© Eduardo Guimarães
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Em plena ponte das Várzeas, 28-07-2020. © Fernando LiberatoEm plena ponte das Várzeas, 28-07-2020. © Fernando LiberatoEm plena ponte das Várzeas, 28-07-2020. © Fernando Liberato

Por entre os vales da Beira Alta a marcha aproxima-se do apeadeiro do Luso, 28-07-2020. 
© Fernando Liberato

A passagem pela ponte de Trezói, 28-07-2020. © João Morgado
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Comboio Venta de Baños - Salamanca, passando por Dueñas,
30-06-2020 © José Luis Fernandez

Pormenor de uma das arcos fotografada na Pampilhosa, 28-07-2020. 
© Eduardo Guimarães

A reluzente 5604 na frente da composição à passagem pela Vacariça, 28-07-2020.
© Gonçalo Ribera

Já na linha do Norte após ter saído da estação da Pampilhosa, 28-07-2020.
© Eduardo Guimarães
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O comboio histórico voltou ao 
Douro no mês de Outubro. Há 
vários anos que estas viagens 
fazem parte da história ferroviária 
portuguesa. Vilarinho de Cotas, 
2017.

Valério Santos

Spotting
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AS  obrAS em curSo do ferroviA 2020
Linha Beira Baixa

Continuaram a efectuar-se os 
trabalhos de substituição da 

ponte da Carpinteira. 

01-07-2020.

Por outro lado a ponte do Corge 
já se apresentava praticamente 
finalizada.

01-07-2020.

80

fotogrAfiAS: JoSé SouSA ©

Finalizado o mês de Julho, altura de actualizar o que 
de mais relevante se passou nos projectos relaciona-
dos com o Ferrovia 2020, da nova ligação entre Évora 

a Elvas, passando pela Beira Baixa. No Alentejo os trabalhos 
continuam a cingir-se praticamente à construção das diversas 
obras de arte e à abertura do canal ferroviário. Na linha da 
Beira Alta o destaque dos trabalhos é agora entre a Covilhã e 
a Caria, local onde a intervenção está mais atrasada e do qual 
recebemos uma série de fotografias de um novo colaborador, 
Antero Pires. Comecemos então por uma visita geral às obras 
da Beira Baixa pela objectiva do José Sousa que percorreu a 
linha desde a Covilhã até á Guarda.



A opção da renovação da 
linha da Beira Baixa entre a 

Covilhã e a Guarda foi manter 
a maioria das passagens de 

nível existentes, sendo que a 
automatização foi a solução 
encontrada para reforçar as 

condições de segurança como 
vai acontecer neste caso ao 

quilómetro 178.

01-07-2020.

O edificío de Caria com 
as necessárias obras de 
requalificação depois de vários 
anos ao abandono.

01-07-2020. 

A passagem de nível ao 
quilómetro 180.8 ainda sem 

sinais da instalação dos 
mecanismos automáticos de 

segurança.

01-07-2020.
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Na zona de Caria avançavam as 
obras de instalação de um posto 
auto-transformação.

01-07-2020.

 A estação de Belmonte-
Manteigas quase pronta para 

receber comboios. Irá ser o 
único ponto de cruzamento 
entre a Covilhã e a Guarda.

01-07-2020.

Na ponte dos Gogos ainda 
decorrem vários trabalhos, 
principalmente do lado do 
encontro da Covilhã onde se 
procedem a intervenções na 
estrutura de cantaria.

01-07-2020.



Do lado direito temos uma imagem da ponte da Galrita que 
permite à linha ultrapassar um dos vários vales existentes 

no percurso. Na fotografia inferior  a ponte da Penha da 
Barroca com os trabalhos praticamente finalizados.

01-07-2020

Nesta imagem do túnel do 
Barracão, mesmo junto do 

apeadeiro do Sabugal era visível 
a presença de uma viatura no 

seu interior a efectuar trabalhos 
de manutenção.

01-07-2020.
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O apeadeiro do Sabugal também está quase pronto, 
faltando a colocação de um abrigo para passageiros 
como se poode ver pelas duas imagens abaixo.

01-07-2020.
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Nas imagens de cima temos a passagem de nível ao quilómetro 209,5 do lado esquerdo e ao quilómetro 210,7 do lado 
direito. Em ambos os casos os sistemas estão quase todos instalados. 01-07-2020.

Na fotografia de baixo temos a agulha 
de acesso à concordância no sentido 

ascendente. 01-07-2020.

À esquerda a entrada na estação da 
Guarda, ponto final das obras que 

vão em breve permitir a passagem de 
comboios desde a Covilhã. 01-07-2020.

Uma das mais longas rectas do percurso com a ponte do rio 
Diz. Só faltam mesmos os comboios. 01-07-2020



Um conjunto de três imagens 
da intervenção na ponte da 
Carpinteira. Para além da 
substituição do tabuleiro são 
necessários trabalhos de 
consolidação dos encontros de 
ambos os lados.

11-07-2020.

Após a ponte da Carpinteira 
acumulam-se os materials 

necessários para a colocação 
da via, sendo que as máquinas 

esperam ordem para começar a 
trabalhar.

11-07-2020.

fotogrAfiAS : Antero pireS ©

Linha da Beira Baixa Pela primeira vez contamos com a colaboração do Ante-
ro Pires, da página de Facebook “Linha da Beira Baixa”, 
que disponibilizou um conjunto de fotografias relacio-

nadas com os traballhos que decorreram durante o mês de Ju-
lho entre a Covilhã e a estação de Belmonte. É notório que ao 
contrário da parte mais a norte de Belmonte, a parte sul junto da 
Covilhã apresenta ainda algum atraso na implementação da via 
férrea. Relembramos que a ponte da Carpinteira foi a última a ser 
intervencionada com a substituição do tabuleiro como foi possível 
observar na edição anterior da Trainspotter.
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Não fosse a presença de alguns 
dos elementos característicos 
da ferrovia e poderíamos 
estar perante uma ecopista. 
Felizmente neste caso optou-se 
por recuperar a linha ferroviária.

11-07-2020.

Com a base da plataforma 
ferroviária pronta, a cidade da 
Covilhã espera pela colocação 
dos carris e pela reabertura da 
linha até à Guarda.

11-07-2020.



Nesta fotografia destaca-
se a passagem superior 
construída em cantaria e que 
sobreviveu à requalificação 
da via. Um elemento pitoresco 
que permitirá tirar algumas 
fotografias aos comboios 
quando aqui passarem, pese 
embora fique situada entre duas 
curvas.

11-07-2020.

Para terminar a visita às obras 
perto da Covilhã temos uma 

imagem da plataforma de via 
férrea da passagem superior que 

permite que a estrada nacional 
501 passe sob a linha.

11-07-2020.
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O traçado da linha da Beira 
Baixa entre a Covilhã e a Guarda 

está repleto de centenas de 
trincheiras, que tiveram de ser 

na sua quase totalidade alvo de 
intervenção como aconteceu 

perto da cidade beirã da Covilhã.

11-07-2020.
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Em Belmonte as máquinas de via 
ocupam grande parte do espaço 
da estação, incluindo a linha 
de resguardo. Em breve vão 
trabalhar na direcção da Covilhã 
para finalizar os trabalhos.

11-07-2020.

Uma imagem curiosa o quanto 
baste. A linha entre Caria e 

Belmonte tinha sido recuperada 
e posteriormente deixada ao 

abandono durante vários anos. 
com a natureza a invadir o 

espaço ferroviário. A catenária 
colocada neste processo de 
de modernização está quase 

pronta. 

11-07-2020.

Uma nova vida para o edifício de 
Caria. Veremos se será possível 
recuperar a parte dos azulejos 
entretanto retirados.

11-07-2020.



A estação de Belmonte já espera 
há tempo demais pelo regresso 

do comboio.

11-07-2020.

Depois de Belmonte, na 
direcção da Covilhã temos ainda 
uma passagem de nível sem 
guarda. Com a existência de 
uma passagem superior junto da 
estação esta travessia poderá 
ser suprimida.

11-07-2020.

Pormenor da agulha da estação 
de Belmonte no sentido 

ascendente. Esperamos que 
com as limitações existentes no 

troço entre a Covilhã e a Guarda, 
mesmo após a finalização 

das obras, hajam comboios 
que justifiquem o aumento do 

comprimento da capacidade de 
cruzamentos nesta estação

11-07-2020.

comboio correio
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Finalizamos esta reportagem com o 
elemento mais comum , uma curva. 
É impressionante como entre a 
Covilhã e a Guarda durante este 
processo de renovação não houve 
a capacidade de corrigir o traçado 
num só metro !

11-07-2020.

Agora é esperar  pelo finalizar da 
empreitada e pela passagem dos 

comboios perto de Belmonte.

11-07-2020.

Nas proximidades de Belmonte 
os elementos de sinalização 
também já estão instalados.

11-07-2020.
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A 1903 a chegar à Guarda com o último comboio vazio do carri no dia 10 de Julho de 2020. © Bruno Luis

Uma composição de material de empreiteiros com diversa maquinaria na estação de Belmonte no dia 11 de Julho de 2020.
© Antero Pires
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 tpf - conSultoreS de engenhAriA e ArQuiteturA, S.A. ©

Linha do Évora Norte - 
Elvas

Mais uma vez recorremos aos vídeos disponilizados no You-
tube pela TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E AR-
QUITETURA, S.A. que permitem ir acompanhando a evolu-

ção de alguns pontos de trabalho. A construção de pontes e viadutos 
é o que mais realça à vista de qualquer um de nós, no entanto existem 
centenas de outros pequenos trabalhos, quase invisíveis quando a 
linha estiver finalizada e que são imprescindíveis. As dezenas de pas-
sagens hidráulicas são parte desses trabalhos como podemos ver nas 
imagens retiradas do video publicado em Julho, e que pode ser con-
sultado no Canal Youtube da Empresa.

https://www.youtube.com/channel/UCYz18vn9_B5yW6eGsj9uWeQ
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cAptrAin Suprime comboioS 
durAnte AgoSto
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Melhor sorte têm os comboios de transporte de produtos 
siderúrgicos, da Tramesa. As rotas que normalmente utilizam 
a fronteira de Vilar Formoso são operadas via Badajoz durante 
a interdição.

Fotografia de José Luis Torres Blázquez com o comboio 98202 
Badajoz - Penalva, ainda na estação espanhola no passado 
dia 22 de Julho. Esta composição é um exemplo dos serviços 
que vão ser desviados da Beira Alta para o Leste.

Devido à interdição de via entre Vilar Formoso e 
Salamanca, a Captrain ajusta no mês de Agosto os 

seus tráfegos. Assim, no período da interdição, entre 3 
e 28 de Agosto, a Captrain suprime os seus comboios 
Alfarelos – Zaragoza de transporte de papel, que opera 
em conjunto com a Takargo.

94

cArruAgenS Arco vão preStAr Serviço nAS 
linhAS do minho e norte 

Depois da chegada das primeiras carruagens a 
solo português, o presidente Nuno Freitas em 

várias declarações públicas confirmou a utilização das 
carruagens ARCO já a partir do final do ano na linha do 
Minho, quando for inaugurada a electrificação em toda 
a sua extensão – actualmente, falta completar o troço 
Viana do Castelo – Valença.

Para além desta linha, foi também mencionada a utilização destas 
carruagens em serviço regional na linha do Norte, onde poderão 
assim substituir as UTE 2240, muito necessárias para outros 
reforços (nomeadamente nas áreas urbanas). 
Fotografia de Gonçalo Ribera do interior de uma das carruagens 
em Vilar Formoso no dia 22-07-2020.

94

breveS



comboio correio

miniStro ApAdrinhou AS cArruAgenS comprAdAS à 
renfe

O ministro Pedro Nuno Santos, acompanhado do 
secretário de estado Jorge Delgado, apadrinhou 

em Guifões as 18 primeiras carruagens adquiridas à 
Renfe, que entraram em Portugal no passado dia 1 de 
Julho.
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A visita serviu para marcar o negócio dos 51 veículos adquiridos, 
num total de 1,65 milhões de Euros, de que demos conta na anterior 
edição da Trainspotter. As oficinas da CP estão já a laborar em pleno 
para o restauro e renovação das carruagens, que devem iniciar 
serviço no nosso país até ao final do ano.
Durante a visita, uma das carruagens foi apresentada ligada, uma 
estreia em território nacional.
Fotografia de Eduardo Guimarães de uma das carruagens no interior 
das oficinas de Guifões.

locomotivA 1552 regreSSou Ao Serviço

A lcomotiva 1552 da Takargo fez no passado dia 16 de Julho de 2020 o primeiro 
serviço com carga ao tracionar o comboio n.º 91206 entre  Setúbal-Mar - Triagem 

da Siderurgia Nacional. Após terem sido encostadas pela CP Carga em finais de 2011 a 
Takargo acabou por adquirir quatro destas unidades (1552, 1563, 1565 e 1567) durante o 
ano de 2019. Depois das necessárias revisões, testes e pinturas a 1552 voltou a dar mais  
brilho aos carris nacionais, juntando-se à sua irmã 1565 nos comboios da Takargo. Por 
agora a 1563 e 1567 aguardam a sua vez para mais tarde reforçarem a frota da empresa.

Fotografia do João Balseiro no Pinhal 
Novo no dia 16-07-2020 com o comboio 
n.º 91206.
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reviSão dA locomotivA dieSel1427

A Locomotiva EE CP1427 efectuou no passado dia 20 de Julho, 
nova marcha de ensaio de linha, após uma primeira feita 

no dia 03 do mesmo mês, onde se detectou uma falha num dos 
motores de tracção.

Esta locomotiva afecta ao depósito de Santa Apolónia, tem a seu 
cargo as manobras do material da CP longo curso e, passou pelas 
oficinas do Barreiro para uma revisão mecânica e de chapa, para 

saneamento dos pontos de corrosão existentes. Invulgarmente, 
a primeira marcha efectuou-se com os trabalhos de pintura 
incompletos, sendo bastante visíveis os pontos de chapa 
tratados. Na segunda marcha de ensaio, a locomotiva já circulou 
com a pintura devidamente corrigida e terminada, bem como a 
avaria reparada. Junta-se assim ao parque CP, mais uma 1400 de 
aspecto impecável e pronta para mais uns anos de serviço! 

As fotografias desta página foram tiradas no Poceirão no dia 
03 de Julho de 2020 após a marcha n.º 91201 entre o Barreiro 
e o Poceirão e são da autoria do João Balseiro.
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Nesta fotografia, também da autoria do João Balseiro, temos a 
passagem da 1427 durante a marcha entre o Pinhal Novo e o Barreiro 
à passagem pelo Penteado no dia 20 de Julho.



comboio correio

Depois de um longo tempo de ausência dos carris nacionais, 
a carruagem Corail VIP voltou a circular com alguma 

regularidade. Depois de no mês de Junho a carruagem ter 
sido utilizada em uma viagem até à Régua onde participaram o 
Ministro Pedro Nuno Santos, o presidente da CP Nuno Freitas 
e o presidente da IP António Laranjo, desta feita foi o Conselho 
de Administração da CP que usufruiu das condições que a 
mesma apresenta para reuniões de trabalho durante o mês de 
Julho.

electrificAção dA linhA do oeSte - SubeStAção 
de runA
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conSelho AdminiStrAção cp viAJou nA corAil vip

Desse modo a Corail VIP foi inserida no Intercidades 541 
do dia 8 de Julho com destino à Covilhã tendo a mesma 
regressado no Intercidades 542, composição fotografada pelo 
João Morgado à passagem por Tancos.

Foi assinado o contrato entre a Infraestruturas de Portugal 
e a EFACEC relacionado com a empreitada da “Conceção-

execução da Subestação de Tração de Runa, Postos 
Autotransformadores e de Zona Neutra no Troço Mira Sintra-
Meleças - Caldas da Rainha, da Linha do Oeste”.  Com um valor 
de 5.321.384,38 €, ao qual acresce o IVA à taxa legar, o prazo de 
construção é de 781 dias.
A subestação irá ser construída junto do quilómetro 58.1, perto 
do local fotografado pelo José Sousa em Maio de 2011.
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AllAn vip circulou nA linhA do norte

No dia 03 de Julho a Allan VIP deixou as instalações do 
Entroncamento e deslocou-se até à estação de  Chão 

de Maçãs-Fátima. Na fotografia que o José Sousa tirou na 
estação de Paialvo destaca-se o sistema TrackVue instalado 
abaixo dos batentes da automotora.

Este sistema insere-se numa gama de equipamentos de 
hardware usados   pelo Rail Vision para coleta de dados 
baseados em câmera e laser para análise automatizada e 
relatórios de defeitos.

cArruAgenS SorefAme Ao Serviço nA linhA do 
douro

As quatro primeiras carruagens Sorefame recuperadas 
em Guifões iniciaram serviço comercial a 12 de Julho, 

coincidente com o primeiro dia de operação dos comboios 
Porto – Pocinho com recurso exclusivo a máquina e 
carruagens. As carruagens Sorefame iniciaram assim um 
novo período na sua já longa história ao serem utilizadas nos 
comboios IR 861 e 866 com a 1415 na tracção.

 
Recuperadas como plano de contingência para o caso da CP não 
conseguir melhor solução a tempo da electrificação da linha do 
Minho, as carruagens permitem agora este importante avanço no 
plano de recuperação operacional da empresa, evitando a espera pela 
disponibilização de mais carruagens Schindler, cuja recuperação tem 
sido mais longa do que o previsto face à complexidade dos trabalhos 
e até de outras prioridades que entretanto foram surgindo (desde 
logo, as carruagens Arco compradas a Espanha). 

Fotografia de Gil Monteiro no dia 12 de Julho em Ermesinde.
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ip iinterveio nA eStAção de torre dA vArgenS

Durante o mês de Junho foram feitas diversas obras na 
estação da Torre das Vargens na linha do Leste.

A intervenção teve como objectivo a instalação de sinalização 
luminosa, renovar parte da via e permitir cruzamentos para 
comboios de  750 metros. Para aumentar a capacidade de 
cruzamentos foi montada uma nova agulha ao quilómetro 174,819 
entre a linha III (acesso ao ramal de Cáceres) e a linha II que 
permite a ligação a Elvas. Foi também instalada nova sinalização 
na linha do Leste antes da entrada na estação de Elvas no sentido 
descendente, com o S2 (sinal luminoso) a ser deslocado para 
o quilómetro 175 e o SA2 (sinal fixo de figura) a ser deslocado 

para o quilómetro 176,550.  Também o ramal de Cáceres na 
entrada da estação de Elvas recebeu um sinal de figura, que 
apresenta permanentemente a indicação de “Paragem Absoluta 
ao quilómetro 175,050.

Fotografia de Ricardo Quinas da 1450 no comboio 74371 com 
material de empreiteiros  no regresso do Leste perto da estação 
de Abrantes no dia 29 de Junho.
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vAgõeS uAgppS em SAntA ApolóniA

Os 14 vagões cerealeiros que a Medway trouxe de Espanha 
no final de Junho foram enviados para a antiga linha 

da Matinha, onde ainda se encontram. Com a reactivação 
dos silos da Silopor, que durante muitos anos abasteceram 
incontáveis comboios de cereais, é de esperar que esta seja 
a origem do novo tráfego de cereais da Medway, que ainda 
está por anunciar.

Os vagões foram colocados precisamente na linha de 
carga, no meio da quase totalidade da série de vagões 
Tadgs (ex-Valouro) e alguns vagões Tdgs que ainda por 
ali estão parqueados.

Fotografia de Filipe Fernandes no dia 7 de Julho de 2020.



 modernizAção dA linhA dA beirA AltA

regionAiS do oeSte voltArAm à figueirA dA foz
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Desde o passado dia 12 de Julho que a CP voltou a ter ligações 
directas na linha do Oeste até à estação da Figueira da Foz.

Esta situação surge da necessidade da empresa pública ter de 
encaminhar as automotoras a diesel que circulam no Oeste para 
as oficinas da Figueira da Foz, entretanto reabertas, para serem 
alvo de pequenas reparações de manutenção. Desse modo a 
CP efectua o comboio regional 6457 com origem nas Caldas da 
Rainha que chega à Figueira da Foz às 16h22. Em sentido inverso 

foi colocado a circular o comboio regional 6459 com partida da 
Figueira da Foz às 17h17, e com destino às Caldas da Rainha. 
Estas duas circulações permitem uma ligação praticamente 
directa entre Lisboa e a Figueira da Foz.

Fotografia de  Bruno Cunha no passado dia 17 de Julho na 
estação da Figueira da Foz onde é visível a UTD responsável 
pelos comboios regionais, uma das unidades que é actualmente 
alvo de manutenções leves nas oficinas locais.

Na edição da Trainspotter do mês transacto já tínha sido 
publicada a notícia com pormenores destas obras que 
irão ser efectuadas pelo consórcio Comsa/Fergrupo pelo 
valor de 74.760.000,00 € + IVA, com um prazo de execução 
de 810 dias.

Fotografia de Fernando Liberato de um comboio 
Intercidades proveniente da Guarda com destino a Lisboa  
a chegar à estação da Pampilhosa em Junho de 2020.

Foram publicadas no passado dia 23 de Julho no 
portal Base as informações relativas á empreitada de 

modernização da linha da Beira Alta entre a Pampilhosa 
e Santa Comba Dão e da construção da concordância da 
Mealhada.
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deScArrilAmento em fontelA
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No passado dia 21 de Julho, por volta das 09h00, durante as 
manobras do comboio 50365 [Entroncamento – Fontela]  

de acesso às instalações do Porto da Figueira da Foz, um dos 
bogies da locomotiva descarrilou tendo ficado em cima de uma 
das agulhas. Isto levou a que a cauda da composição ficasse 
a ocupar uma das agulhas da estação da Fontela, impedindo 
desse modo a circulação na linha do Oeste entre esta estação e 
a Figueira da Foz.

Para retirar a composição que ocupava a AMV na estação da Fontela 
foi enviada uma locomotiva para rebocar os vagões e resguardar a 
composição podendo desse modo reabri-se à circulação o troço entre 
a Fontela e a Figueira da Foz. Quanto ao carrilamento da locomotiva 
foi feito com recurso ao comboio socorro do Entroncamento que se 
deslocou até ao local, tendo os trabalhos sido finalizados às 16h00.
Na fotografia do João Morgado temos o regresso da composição 
socorro liderada pela 1413 ao Entroncamento à passagem por Paialvo

ip continuA inveStimento no rAmAl de tomAr

F oi publicado no passado dia 27 de 
Julho o contrato de empreitada 

de obras públicas, que já tinha sido 
assinado no dia 8 de Julho relacionado 
com uma intervenção no ramal de 
Tomar.

Esta empreitada refere-se a diversos 
trabalhos que vão decorrer, como a 
substituição integral das travessas 
de madeira por travessas de betão 
bibloco, a substituição do carril de 
barra curta existente por carril de 
barra longa soldada. Vai ser ainda 
efectuado o desguarnecimento da 
via e a consequente rebalastragem 
e o respectivo ataque mecânico 
pesado. Também serão efectuados 
trabalhos relacionados com o sistema 
de drenagem em todo o troço a ser 
intervencionado entre os quilómetros 0 
e 1.933. Esta intervenção engloba-se na 
terceira fase da reabilitação do ramal de 
Tomar.

Com o preço contratual de 763,187,94 € + IVA, a empreitada terá 
um prazo de execução de 90 dias e será da responsabilidade da 
Somafel - Engenharia e Obras Ferroviárias,
Devido à interdição da via para efectuar alguns trabalhos a CP 
emitiu um comunicado onde refere o seguinte:
“Por motivo de obras no Ramal de Tomar a cargo da IP - 

Infraestruturas de Portugal, haverá que proceder a transbordo 
rodoviário aos comboios Regionais 4435 e 4437.”

Fotografia de José Sousa de um regional entre Lisboa e Tomar 
junto ao quilómetro 0.9 no dia 26 de maio de 2020. Esta será uma 
das zonas que será alvo de intervenção.
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locomotivA 1554 mAiS perto de regreSSAr AoS 
cArriS

Depois de 8 anos ao abandono no Entroncamento, 
juntamente com outras locomotivas da mesma série e, 

depois do regresso das 1565 e 1552 pela Takargo, eis que a 1554 
regressa aos carris pela mão da CP. Rebocada para as oficinas 
do Barreiro onde foi submetida a uma revisão profunda aos 
sistemas de frenagem e alimentação, saneamento de chapa 
e repintura parcial, a 1554 efectuou a primeira marcha de 
ensaio entre o Barreiro e o Poceirão no passado dia 08-07. O 
seu destino na CP será principalmente o reboque do comboio 
socorro afecto ao Entroncamento, onde a locomotiva ficará 
sedeada.

 

Fotografias de João Balseiro da marcha MATPASS 31301 Barreiro - 
Poceirão à passagem pelo Penteado no dia 08-07-2020.
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intervenção nA linhA do norte
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A IP decidiu proceder à substituição 
das travessas monobloco que se 

encontram fissuradas em ambas as vias 
da linha do Norte entre os quilómetros 
232,5 e 291,0 [Pampilhosa – Avanca] de 
modo a manter os níveis de segurança e 
de operacionalidade nessa via.
A empresa responsável pela empreitada, 
cujo contrato foi assinado no dia 09 de 
Julho, será a Fergrupo. Com um preço 
contratual de 1.116.917,50 € + IVA, os 
trabalhos têm um prazo de execução de 
183 dias.

Fotografia de Fernando Liberato junto ao 
apeadeiro de Canelas em Julho de 2018.

ponteS dA linhA dA beirA bAixA

Foi celebrado no dia 24 de Julho entre a IP e a Montaco – Tratamentos 
Anticorrosivos e Construção Civil, o contrato referente à empreitada 

“Linha da Beira Baixa – Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes 
Metálicas Fase 2”.

Com um valor de 844,963,40 € + IVA, os trabalhos vão decorrer em pontes 
existentes no concelho de Vila Velha de Rodão, ponte da Foz de Figueira, 
ponte da Abutreira, ponte de Giestais e a ponte da Presa, e têm um prazo 
de execução de 180 dias. A IP tem vindo ao longo dos ultímos tempos 
a investir na conservação das dezenas de obras de arte existentes na 
linha da Beira Baixa entre Abrantes e a Covilhã. A intervenção abrange a 
localizadas no concelho de Vila Velha de Rodão.

Fotografia da Infraestruturas de Portugal da ponte da Abutreira.



comboio correiocomboio correio

A antiga COMSA Rail Transport finalizou as suas operações 
no caminho de ferro da Arcelor Mittal, nas Astúrias, no dia 

27 de Setembro de 2019, altura em que retirou de serviço as 
locomotivas da série 312 (importadas da Dinamarca e de fabrico 
Nohab) devido à sua antiguidade, desgaste e elevado custo de 
revisão.
No entanto, no início de 2020 e por falta de locomotivas 
homologadas para o aumento dos seus serviços, o futuro destas 
locomotivas foi revisto: a Captrain España acordou com a COMSA 
GMF (última filial ferroviária do grupo COMSA) a alocação das 
4 locomotivas que fizeram serviço nas Astúrias, passando a 

Captrain a incorporar a 312.302 e a 317.002, para tráfegos de 
mercadorias (após revisão e instalação dos equipamentos do 
ASFA digital) e a COMSA passaria a ter as 312.301 e 317.001 para 
comboios de obras e renovações de via. 
Não serão as primeiras locomotivas Mak (serie 317) que a 
Captrain opera na Europa, mas será uma novidade ver a sua 
primeira MZ Nohab (série 312), e através da fotomontagem 
de Alejandro M. Medina podemos ter uma ideia do que será o 
resultado final.

mAiS novidAdeS nA frotA dA cAptrAin

 modernizAção dA linhA do oeSte

Foi assinado no dia 17 de Julho (disponibilizado 
no portal Base no dia 31) o contrato com vista à 

empreitada “Modernização do troço Mira Sintra-Meleças 
- Torres Vedras (excl.), da Linha do Oeste”. 
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Com um preço contratual 61.527.000,00 € + IVA à taxa legal, a 
obra irá ser desenvolvida por um conjunto de empresas que são 
as seguintes: Aldesa Construcciones SA; Construções Gabriel 
A.S. Couto SA e M. Couto Alves SA.
O prazo de execução é de 720 dias.

Fotografia de António Pombo em Maio de 2020 do apeadeiro da 
Pedra Furada, um dos locais a ser intervencionado no âmbito da 
empreitada de modernização da linha do Oeste.
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comboio celtA voltA diA 16 de AgoSto

106

A partir do dia 16 de agosto o comboio 
internacional Celta voltará a ligar as 

cidades de Porto e Vigo. No entanto, numa 
primeira fase apenas será realizado um 
comboio por sentido. Esta importante ligação 
ferroviária internacional encontrava-se 
suspensa desde o dia 17 de março devido 
às restrições impostas pela pandemia 
da Covid-19. Na mesma data, também os 
comboios internacionais Sud Expresso/
Lusitânia foram suprimidos, não havendo 
para já uma data para que estas ligações 
sejam retomadas.

Fotografia de Fernando Liberato da 
estação de Valença com o 592.204 em 
Outubro de 2016.

cp inStAlA Ar condicionAdo nAS locomotivAS 1400

A CP instalou durante o mês de Julho ar condicionado 
na 1455, a primeira locomotiva da série a receber este 

equipamento. Especialmente concebido para aplicação 
ferroviária, o equipamento em testes será alargado à restante 
série e reveste-se de especial importância dada a recuperação 
de importância para a tracção dos comboios na linha do 
Douro, sempre sem esquecer o papel que mantêm na estação 
de Lisboa-Santa Apolónia.

O modelo instalado e encastrado no tecto da cabine 
é especialmente adaptado a estas locomotivas, 
dada a impossibilidade de montar um extractor de ar 
convencional no topo da locomotiva, devido à altura 
destas locomotivas, que se contam entre os veículos 
mais altos da rede. 
Fotografia de Fernando Liberato da 1413 à passagem 
pela Sorieira no dia 30 de Julho de 2020.
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Depois de vários meses sem movimento ferroviário, o 
terminal de mercadorias de Badajoz voltou a funcionar. Com 

o  terminal de Mérida a funcionar em pleno, as instalações de 
Badajoz perderam importância estratégica, o que tinha levado à 
supressão de serviços ferroviários.

José Luis Torres Blásquez fotografou no dia 30 de Julho a 
locomotiva 6002 da Takargo na saída de Badajoz em direcção 
a Portugal com o comboio mercadorias nº 89730 com destino à 
Bobadela. Um sinal de que o terminal de Badajoz poderá voltar a 
ter actividade regular.

terminAl de bAdAJoz voltA A expedir 
mercAdoriAS

mudAnçA de trAveSSAS nA linhA do leSte
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A Somafel foi a vencedora do concurso de migração de travessas 
de madeira por betão e passagem de barras curtas para barras 
longas soldadas a decorrer entre os quilómetros 197 e 199.815 , 
distância que abrange o apeadeiro do Crato.
O prazo de execução é de 120 dias e o preço contratual de 
735.390,76 € ao qual acresce o valor do IVA:

Fotografia de Nuno Miguel em Outubro de 2015 do apeadeiro do 
Crato.
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tAkArgo reforçA-Se de contentoreS em eSpAnhA

O final de Julho viu mais uma interessantíssima 
movimentação relacionada com os caminhos de 

ferro nacionais. Depois das formações de maquinistas 
no Douro, a Takargo deu mais um passo para iniciar o 
transporte de mercadorias das minas de Moncorvo (a 
partir do Pocinho) em direcção ao porto de Leixões.

Para preparar essa operação, a empresa deslocou 
máquina e vagões porta-contentores até Ponferrada, 
Espanha, para aí recolher contentores Cemtor que nos 
últimos anos foram utilizados nos tráfegos de carvão 
Aboño (Asturias) – Ponferrada, desactivados com a 
desactivação da central termoeléctrica local.
Os contentores foram encaminhados para a Bobadela, 
tendo entrado por Vilar Formoso, desconhecendo-se 
ainda datas de movimentação rumo à linha do Douro, 
com vista à activação deste novo e importante tráfego 
de minério.

Nas fotografias de Carlos Pérez Fontana, do dia 28 de 
Julho, podemos observar a carga dos contentores 
destinados ao tráfego do minério de Moncorvo, e a 
composição liderada pela 6004 já a caminho de Portugal 
em Ponferrada.

108



Troço da linha do Norte perto da 
estação de Soure onde se deu o 
acidente ferroviário. 31 de Agosto 
de 2020.

Fernando Liberato

Spotting
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A linhA do douro 
e A cApAcidAde dos seus troços
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A linha do Douro mereceu recentemente 
a atenção da redação da Trainspotter 
que lhe dedicou 3 edições impressas. 

Desde sempre assumimos que este esforço 
embora vasto seria sempre incompleto, tanto do 
ponto de vista histórico como do futuro. Desde o 
lançamento da última edição (parte III) em setembro 
de 2019, assinalou-se o regresso das carruagens 
Schindler, totalmente intervencionadas em Guifões 
e ostentando o icónico esquema vermelho e branco, 
acentuou-se a discussão sobre a reabertura da linha 
até Barca D’Alva e foi notícia a intenção de, a curto 
prazo, dar início ao serviço ferroviário de transporte 
do minério de Moncorvo entre o Pocinho e o porto 
de Leixões. 

Com	 este	 novo	 serviço	 a	 linha	 do	 Douro	 voltará	 a	
ser	 percorrida	 na	 sua	 totalidade	 por	 composições	 de	
mercadorias,	 situação	que	deixou	de	ocorrer	 em	2013	
quando	 foi	 suprimido	o	 transporte	 semanal,	 à	 5ª	 feira,	
de	cimento	entre	Gaia	e	o	Pocinho.	Estas	composições	
eram	 correntemente	 tracionadas	 pelas	 locomotivas	
Bombardier	da	série	1960.	No	sentido	Gaia	–	Pocinho,	
chegavam	a	transportar	850	toneladas.

Não	 são	 ainda	 conhecidos	 todos	 os	 detalhes	 do	
novo	 serviço,	 mas	 sabe-se	 que	 será	 assegurado	
pela	 empresa	 Takargo	 que	 certamente	 empregará	 as	
locomotivas	Euro	 4000,	 com	 tabela	 de	 carga	 de	 1240	
toneladas	para	a	linha	do	Douro,	e	vagões	plataformas	
com	caixas	móveis,	uma	vez	que	a	operação	 logística	
implica	o	transporte	do	minério	por	via	rodoviária	entre	

Edificío das Covelinhas, como é visível a linha que passava mais perto foi levantada o que impede a possibilidade de cruzamentos. 
Julho de 2020. © Pedro Mêda
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Torre	de	Moncorvo	e	o	Pocinho.	A	concessionária	das	
minas	de	Moncorvo,	a	Aethel	Mining,	estabelece	numa	
primeira	fase	como	objetivo,	o	transporte	diário	de	1400	
toneladas	 de	 minério,	 o	 que	 corresponderá	 a	 duas	
composições	de	700	toneladas.

O	 transporte	 de	 minério	 reintroduz	 a	 dinâmica	 de	
mercadorias	nesta	 linha,	vertente	que	há	muito	estava	
em	 decréscimo,	 subsistindo	 apenas	 o	 serviço	 de	
cimento	para	Godim.	Mas,	por	outro	lado,	coloca	novos	
desafios	e	exigências	a	uma	via	que	apresenta	algumas	
fragilidades,	 muitas	 delas	 decorrentes	 de	 “ações	
cirúrgicas”	ao	longo	dos	anos.

Um	 tráfego	 de	 graneis	 como	 este	 irá	 exigir	 muito	
mais	 desta	 via	 que,	 em	 alguns	 pontos,	 se	 encontra	
bastante	 degradada	e	 com	materiais	 em	final	 de	 vida,	
designadamente	 travessas	 de	 madeira	 com	 fixações	
rígidas,	 onde	 os	 tirefons	 são	 fixados	 às	 travessas	 e	
encostam	 a	 cabeça	 diretamente	 na	 patilha	 do	 carril.	
O	mesmo	 se	 aplica	 às	 obras	 de	 arte	 e,	 talvez	 por	 se	
antever	a	exigência	deste	serviço,	a	ponte	da	Ferradosa	
tenha	 sido	 alvo	 de	 intervenção	 na	 parte	 da	 estrutura	

de	 betão	 armado.	 O	 reforço	
da	 capacidade	 de	 deteção	
de	 queda	 de	 blocos	 e	 a	
continuação	 dos	 trabalhos	 de	
estabilização	 dos	 taludes	 são	
essenciais	 para	 a	 segurança	
desta	 linha	 centenária.	Mas	 há	
também	outros	aspetos	a	ter	em	
consideração.	

Com	 a	 chegada	 no	 ano	
passado	 da	 eletrificação	 ao	
Marco	de	Canaveses,	concluiu-
se	 finalmente	 o	 objetivo	
proposto	 muitas	 décadas	
antes	 (nos	 anos	 80	 do	 séc.	
XX)	 relativo	 à	 abrangência	 dos	
serviços	 urbanos	 do	 grande	
Porto.	 Contudo,	 entre	 Caíde	 e	

a	 referida	estação	manteve-se	a	via	única	com	pontos	
de	 cruzamento	 e	 ainda	 se	 mantém	 atualmente	 o	
cantonamento	telefónico,	tal	como	o	acionamento	manual	
dos	aparelhos	de	mudança	de	via.	O	tráfego	atual	neste	
troço	e	nestas	condições	obriga	a	que	todas	as	estações	
estejam	guarnecidas,	ocorrendo	sempre	numa	delas,	se	
não	em	mais,	o	cruzamento	das	composições.

Este	 troço	 de	 13,9	 quilómetros	 para	 além	 das	
estações	de	Caíde	e	do	Marco	de	Canaveses	conta	com	
dois	pontos	de	cruzamento,	concretamente	as	estações	
de	Vila	Meã	e	de	Livração.	Este	esquema,	 original	 da	
construção	da	linha,	permite	estabelecer	3	cantões	com	
uma	extensão	inferior	a	5	quilómetros.

O	 diagrama	 seguinte	 mostra	 um	 excerto	 de	 um	
cenário	real	de	carga	sobre	este	troço,	especificamente	
algumas	horas	de	um	dia	de	setembro	de	2019.

Está	 em	 curso	 o	 contrato	 para	 a	 conceção	 e	
construção	 da	 sinalização	 eletrónica	 que	 permitirá	 a	

Pormenor do topo improvisado na antiga linha que permitia cruzamentos. Julho de 2020. 
© Pedro Mêda
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automatização	da	via,	agilizando	os	cruzamentos	neste	
troço.

Além	Marco	de	Canaveses	a	via	é	única	exceto	em	
algumas	estações	que	permitem	cruzamento.	Vigora	até	
ao	Pocinho	o	cantonamento	telefónico.	

Entre	 Marco	 de	 Canaveses	 e	 a	 Régua	 circulam	
atualmente	 os	 serviços	 Regionais	 e	 InterRegionais,	
bem	como	as	já	referidas	composições	de	mercadorias	
com	destino	a	Godim	e	que	efetuam	normalmente	uma	
circulação	 à	 semana	 e	 outra	 ao	 fim-de-semana.	 Em	
situação	 corrente	 este	 troço	 suporta	 diariamente	 entre	
24	 e	 26	 comboios.	A	 estes	 números	 podem	 acrescer	
em	determinadas	alturas	do	ano	os	serviços	especiais	
já	 conhecidos	 e	 com	 várias	 edições	 como	 o	 comboio	
Presidencial	 e	 o	 Amendoeiras	 em	 Flôr/Vindimas,	 o	
primeiro	normalmente	às	sextas-feiras	e	fim-de-semana	
e	os	segundos	apenas	ao	fim-de-semana.	Neste	cenário	
este	troço	poderá	suportar	30	ou	mais	circulações.

Da	Régua	para	a	frente	os	serviços	de	passageiros	
existentes	circulam	todos	até	ao	Pocinho	e	são	em	menor	
número.	Atualmente	são	5	comboios	em	cada	sentido.	

Não	 é	 por	 isso	 de	 estranhar	 que	 os	 cantões	
apresentem	uma	maior	 extensão.	Até	há	alguns	
anos	o	maior	cantão	apresentava	a	extensão	de	
18,4	 quilómetros.	 Este	 situava-se	 no	 troço	 final	
da	 linha	do	Douro,	mais	concretamente	entre	as	
estações	de	Vargelas	e	do	Pocinho.

Contudo,	 não	 é	 possível	 olhar	 para	 o	 troço	
Régua	–	Pocinho	como	um	só.	

Os	serviços	especiais	têm	um	grande	impacto	
(podem	duplicar	o	número	de	composições)	e	por	
isso	justifica-se	a	sua	divisão	pelo	menos	em	dois	
troços	mais	pequenos,	designadamente	o	Régua	
–	Tua	e	o	Tua	–	Pocinho.	Olhando	para	os	serviços	

especiais	que	percorrem	estes	troços	importa	destacar	o	
comboio	a	vapor,	entre	a	Régua	e	o	Tua	e	o	Vindimas,	
entre	 a	 Régua	 e	 o	 Pinhão.	 Embora	 tenham	 destinos	
diferentes,	tanto	o	Presidencial	como	o	Amendoeiras	em	
Flor	percorrem	a	linha	do	Douro	até	ao	Pocinho.	

Relativamente	ao	 troço	Régua	–	Tua,	em	setembro	
de	2017	houve	um	fim-de-semana	em	que	estes	serviços	
se	 realizaram	 todos.	 Este	 pode	 assumir-se	 como	 um	
dos	 cenários	mais	 exigentes	 no	 passado	 recente.	 Em	
cada	 dia	 desse	 fim-de-semana	 circularam	 neste	 troço	
18	composições,	sendo	que	metade	delas	concentradas	
entre	as	15:00	e	as	19:30.

O	diagrama	seguinte	mostra	a	carga	sobre	este	troço	
no	sábado	desse	fim-de-semana,	divido	pela	manhã	e	
pela	tarde.

Com o levantamento da linha junto do edifício de passageiros, o 
embarque passou a ser feito na plataforma onde está o abrigo. 

Julho de 2020. © Pedro Mêda
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Como	é	possível	observar,	entre	a	15:00	e	as	19:30,	
havia	 apenas	 a	 possibilidade	 de	 inserir	 mais	 uma	
circulação	no	sentido	Pinhão	–	Régua,	concretamente	a	
sair	do	Pinhão	entre	as	16:25	e	as	16:30,	assumindo	que	
todos	os	comboios	circulavam	“à	tabela”.

Neste	 diagrama	 é	 possível	 verificar	 que	 em	 várias	
situações	duas	ou	mais	circulações	seguem	uma	atrás	da	
outra,	tendo	autorização	de	saída	da	estação	onde	estão	
após	a	composição	da	frente	chegar	a	Covelinhas.	Com	
efeito,	esta	estação	dista	8,9	quilómetros	da	estação	da	
Régua	e	14,6	quilómetros	da	estação	do	Pinhão.	Até	ao	
início	de	2012	esta	estação	para	além	de	estabelecer	os	
referidos	cantões	permitia	a	realização	de	cruzamentos.	
A	partir	dessa	altura	passou	de	estação	com	capacidade	
para	efetuar	cruzamentos	a	apeadeiro-cantao.	Quando	
guarnecida	permite	dar	avanço	às	composições.

A	 retirada	 do	 aparelho	 de	 mudança	 de	 via	 do	
lado	 da	 Régua,	 bem	 como	 a	 remoção	 parcial	 da	
linha	 mais	 próxima	 do	 edifício	 da	 estação	 veio	 inibir	
esta	 possibilidade	 e	 criou	 o	 maior	
estrangulamento	 de	 capacidade	 de	
toda	 a	 linha.	 Desde	 essa	 ação	 este	
troço	 da	 linha	 do	 Douro	 apresenta	
23,5	 quilómetros	 sem	 qualquer	
possibilidade	de	cruzamento.

É	no	mínimo	estranho	que	o	troço	
mais	 sobrecarregado	 e	 aquele	 que	
por	 onde	 circulam	 todos	 os	 serviços	
especiais	 existentes	 (no	 contexto	
deste	 artigo	 não	 se	 consideraram	 os	
serviços	 dedicados	 ao	 transporte	 de	
turistas	 dos	 barcos,	 correntemente	
com	origem	no	Pinhão	ou	na	Régua)	
seja	 aquele	 onde	 se	 encontra	 um	
dos	 maiores	 constrangimentos	 à	

circulação.

Ainda,	 duas	 notas	 adicionais	 relativamente	 a	 este	
troço	e	à	estação	de	Covelinhas.	

-	 O	 comboio	 a	 vapor	 ocupa	 mais	 espaço	 canal	
comparativamente	 com	 as	 restantes	 circulações.	 Tem	
uma	marcha	mais	lenta,	a	50	km/h,	desde	logo	por	causa	
da	 locomotiva	e	das	carruagens,	mas	 também	por	ser	
uma	 viagem	 com	 o	 objetivo	 específico	 de	 disfrutar	 da	
paisagem	e	da	animação	a	bordo.	

-	 A	 estação	 de	 Covelinhas	 foi	 várias	 vezes	 palco	
de	 filmagens	 (filmes,	 séries	 de	 televisão,	 etc.)	 por	 ser	
uma	 das	 que	 mantinha	 os	 elementos	 “tradicionais”	
das	 estações	 e	 sem	 grandes	 perturbações	 visuais.	 A	
ausência	da	linha	junto	ao	edifício	e	a	impossibilidade	de	
efetuar	manobras	sem	perturbar	a	circulação	inviabiliza	
a	 utilização	 desta	 estação	 para	 este	 efeito.	 Não	 que	
acontecesse	todas	as	semanas,	mas…

A	 situação	 de	 pandemia	 que	 atravessamos	 tem	
condicionado	 a	 exploração	 turística	 do	 vale	 do	Douro.	

Do lado do Pinhão a IP manteve a agulha, apenas para servir como resguardo numa 
eventualidade. Julho de 2020. © Pedro Mêda.
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Apesar	deste	problema,	tudo	leva	a	crer	que	será	possível	
colocar	em	circulação	o	comboio	a	vapor	efetuando	as	
típicas	viagens	entre	a	Régua	e	o	Tua.	A	evolução	da	
pandemia	poderá	permitir	ou	não	a	edição	de	2020	do	
comboio	das	Vindimas,	bem	como	do	The	Presidential.	
A	estratégia	atual	da	CP	passa	pelo	reforço	dos	serviços	
especiais	 no	 Douro	 criando	 novas	 condições	 para	
serviços	 exclusivos	 de	 comboio,	 bem	 como	 serviços	
combinados	com	os	barcos	e/ou	autocarros.	

As	mais-valias	paisagísticas	do	vale	do	Douro	e	da	
linha	são	sobejamente	conhecidas	e	 foram	exploradas	
nas	 3	 edições	 da	 versão	 impressa	 da	 Trainspotter.	 O	
troço	 além	 Tua	 tem	 muito	 potencial	 que	 interessará	
explorar	com	outro	tipo	de	ofertas	para	além	do	serviço	
The	Presidential.

Os	novos	comboios	de	mercadorias,	se	operados	a	
determinadas	horas,	poderão	vir	a	ocupar	canais	destes	
serviços,	criando	constrangimentos	se	nada	for	realizado	
ao	nível	da	capacidade	da	linha.	

Felizmente,	 a	 pandemia	 não	 tem	 só	 aspetos	
negativos	 e,	 por	 isso,	 a	 Infraestruturas	 de	 Portugal	
disporá	 de	 algum	 tempo	 para	 proceder	 às	 melhorias	
mínimas	 essenciais	 para	 que	 a	 linha	 do	 Douro	 possa	
ser	um	canal	polivalente	de	transporte	de	passageiros,	
serviços	turísticos	e	transporte	de	mercadorias.	

Neste	 campo,	 o	 restabelecimento	 da	 capacidade	

de	 cruzamento	 de	 comboios	 em	 Covelinhas	 será	
provavelmente,	a	par	com	o	guarnecimento	de	estações,	
as	ações	mais	prioritárias.	O	restabelecimento	de	Freixo	
de	Numão	como	um	ponto	de	cruzamento	e	a	criação	
de	novos	pontos	entre	as	estações	de	Ermida	e	Régua	
e	 entre	 Pinhão	 e	 Vargelas,	 permitirão	 devolver	 e	 até	
ampliar	a	capacidade	da	 linha	do	Douro	que	há	várias	
décadas	tinha	deixado	de	fazer	sentido.

Para	já	vamos	aguardar	a	inauguração	deste	serviço	
de	mercadorias	que	será	certamente	mais	um	motivo	de	
interesse	para	 levar	entusiastas	dos	caminhos-de-ferro	
até	ao	Douro.	A	definição	dos	canais	horários	que	serão	
praticados	permitirá	aferir	os	impactos	e	monitorizar	as	
ações	 que	 terão	 de	 ser	 realizadas.	 A	 linha	 do	 Douro	
foi,	 desde	 a	 sua	 génese,	 uma	 via	 multifacetada.	 A	
conjugação	de	todos	os	serviços	não	será,	com	efeito,	
um	novo	desafio,	mas	antes	um	regresso	ao	passado.

Pormenor do “chefe de estação” após ter dado ordem ao histórico para seguir viagem. A IP destaca para as Covelinhas um 
funcionário para reduzir o cantão entre a Régua e o Pinhão em alturas de maior movimento. Setembro de 2016

© Pedro André
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Entroncamento, 2020 © Ricardo Quinas

Dispensário Anti-tuberculoso 
Do entroncAmento

As diversas empresas ferroviárias que ao 
longo da história foram responsáveis pelo 
desenvolvimento do caminho de ferro em 

Portugal, destacaram-se também pela sua vertente 
social, principalmente em temas relacionados com 
os funcionários e suas famílias.

Em	termos	de	saúde,	as	empresas	que	deram	origem	
à	CP,	e	depois	esta	última,	deram	passos	importantes	no	
combate	a	doenças	e	ao	apoio	médico	que	se	verificou	
em	várias	áreas,	como	foi	o	caso	da	tuberculose.

Esta	doença,	que	afecta	principalmente	os	pulmões,	
foi	 um	 verdadeiro	 flagelo	 que	 se	 instalou	 em	Portugal	

e	consequentemente	entre	os	milhares	de	funcionários	
ferroviários,	 o	 que	 levou	 a	 que	 se	 tivessem	 instalado	
diversos	sanatórios	ferroviários	no	país,	assunto	que	foi	
abordado	na	Trainspotter	n.º	37	de	Agosto	de	2013.

Da	 necessidade	 de	 dar	 uma	 resposta	 mais	
concreta	a	este	problema,	e	até	porque	era	 impossível	
encaminhar	todos	os	doentes	para	os	sanatórios,	a	CP	
decidiu	 construir	 um	 Dispensatório	Anti	 –	 Tuberculoso	
no	 Entroncamento.	 A	 evolução	 da	 medicina	 a	 partir	
do	 meio	 do	 século	 passado	 foi	 conseguindo	 arranjar	
armas	 para	 combater	 a	 doença	 até	 que	 a	 mesma	
ficasse	praticamente	erradicada	e	diversas	 instalações	
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dedicadas	 à	 recuperação	 dos	 doentes	 tuberculosos	
fossem	 encerradas,	 tendo	 a	 grande	 maioria	 sido	
reconvertidas	para	outras	actividades.

Nos	 dias	 de	 hoje,	 quem	 passa	 na	 Rua	 Vasco	 da	
Gama	 no	 Entroncamento,	 junto	 do	 Infantário	 da	 CP,	
dificilmente	adivinharia	que	era	ali	que	estava	instalado	
o	Dispensatório	Anti	 –	Tuberculoso.	O	 infantário	 foi	 ali	
instalado	 após	 diversas	 obras	 de	 requalificação	 do	
espaço	que	 levaram	a	algumas	alterações	da	 fachada	
frontal,	 mas	 que	 ainda	 assim	 mantém	 muitos	 dos	
elementos	originais.

Seguem	em	anexo	duas	reportagens	publicadas	no	
Boletim	da	CP	que	permitem	ao	leitor	tomar	conhecimento	
da	história	deste	edifício.

Boletim da CP n.º 58 de Abril de 1934

 Dispensatório Anti – Tubercoloso no Entroncamento

Pelo Snr. Eng.º Manuel Joaquim Dias da Silva adjunto 
da Divisão de Vias e Obras

"Continuando na tarefa de tentar proporcionar todos 
os possíveis benefícios e regalias, que possam conduzir 
ao bem estar do seu pessoal, resolveu a Companhia 
construir no Entroncamento um Dispensatório anti-
tuberculoso, acompanhando ao mesmo tempo, assim, a 
campanha que cada vez mais se vai intensificando de 
Noirte a Sul do País contra tão devastadora doença.

Será dentro em breve um facto este novo 
melhoramento, pois que, tendo sido já iniciada a sua 
construção, estando feitos os alicerces, deverá a mesma 
prosseguir sem interrupção até completa conclusão, que 
deve ser em fins do próximo mês e Junho.

Todas as dependências dêste futuro edifício serão 
dispostas num único pisso, dum lado e outro de dois 
corredores de 2,m50 de largura, para os quais têm 
acesso, suficientemente ventilados e iluminados, não só 

pelas duas portas exteriores envidraçadas, mas também 
por outras amplas janelas do lado nascente e duas nos 
tôpos.

O edifício terá 38,m80 de comprimento e 11,m40 
de largura, ficando ladeado por uma pequena faixa 
de terreno, de futuro ajardinada na parte disponível, 
e vedado do exterior por prumos de cimento armado, 
ligados por arame de ferro zincado, vedação que será 
complementada com sebes vivas, excepto do lado 
poente, na parte central, em frente da entrada junto a 
uma futura rua que a Junta de Fréguesia vai construir.

Será dotado, álem das necessárias canalizações de 
esgôto ligadas ao colector geral, com as indespensáveis 
canalizações de água e distribuição de energia eléctrica.

Executar-se-ão todas as instalações precisas para o 
fim em vista, tais como salas para consulta, estomatologia, 
incineração e desinfecção dos escarradores, diatermia 
e raios ultra-violetas, radiologia, tratamentos, cãmara 
escura para revelação de placas radiográficas, e também 
um laboratório e farmácia próprios. Haverá vestiários e 
retretes privativas para os médicos e restante pessoal, 
àlem das reservadas para os doentes.

Todas as dependências, incluindo os corredores, 
serão construídos tendo em vista o máximo asseio e 
higiéne. Assim, todas as paredes levarão silhares de 
azulejos brancos, até o nível das vêrgas das portas, e 
de aí para cima serão estucadas e depois pintadas a 
tinta de esmalte branco, sendo os tectos simplesmente 
estucados a branco.

Os silhares não farão saliência com a parte da parede 
que os encimam, a ligação inferior com o pavimento 
será em quarto de círculo côncavo, arredondando-
se igualmente todos os ângulos, quer salientes, quer 
reintrantes, de intersecção de paredes, e de paredes 
com tectos.

Os pavimentos serão de mármore de Pero Pinheiro, 
de côr clara e uniforme.

Nas vária divisões existirão os necessários utensílios 
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sanitários, assim como os aparelhos próprios das 
funções que têm a desempenhar.

Exteriormente está o edifício projectado com linhas 
simples e sóbrias, que lhe darão um bom e agradável 
aspecto, com as suas janelas de ferro perfilado especiais 
(tipo americano) à semelhança do que se encontra no 
moderno Instituto do Cancro, em Lisboa, e de suficientes 
dimensões para uma boa iluminação e ventilação.

Escusado será encarecer tão importante 
melhoramento, atendento à enorme massa de pessoal 
concentrado nêste grande centro de actividade 
ferroviária, que é o Entroncamento, e às tendências 
apavorantes do aumento de tuberculosos.

Boletim da CP n.º 84 de Junho de 1936

	

Dispensatório Anti – Tubercoloso do Entroncamento

"A inauguração do Dispensário Anti-tuberculoso, com 
que a Comissão do Fundo de Assistência e o Conselho 
de Administração da Companhia entenderam dever 
dotar a laborosa vila do Entroncamento, foi levada a 
efeito no dia 10 do passado mês de Maio, com desusada 
solenidade.

Os festejos que ali se realizaram decorreram com 
verdadeiro entusiasmo não só por parte da família ferro-
viária, mas ainda pelo lado da população civil e militar 
daquela localidade, tôdas associadas numa sincera 
comunhão de sentimentos, o que deveras contribuiu para 
a grande animação e brilhantismo que os caracterizam.

De Lisboa, foi a banda do Ateneu Ferroviário na 
sua máxima fôrça, acompanhada pelo presidente da 
Direcção daquela prestimosa Associação, Snr. Feliciano 

Barral e pelo maestro, Snr. Serra e Moura.

Algum tempo antes da chegada do combóio n.º 
3, onde viajaram os representantes do Conselho de 
Admnistração e a Comissão Especial do Fundo de 
Assistência, já a estação estava repleta de ferro-viários 
e de numerosos elementos da população da localidade 
que expontâneamente ali afluíram para os receber.

A entrada daquele combóio nas agulhas foi anunciada 
por uma girândola de foguetes, ao mesmo tempo que 
as bandas do Ateneu e de Argea executavam o hino do 
Ateneu Ferroviário.

E, em formatura de muito bom efeito, pela sua 
excelente apresentação, lá estavam, também os alunos 
dos dois sexos da Escola do Entroncamento, com os 
seus estandartes, acompanhados pelas professoras e 
professores e pelo directo, Snr. Eng.º Antunes, assim 
como os escoteiros das Oficinas e respectiva banda de 
música.

Todos ali acorreram para prestar as suas 
homenagens aos visitantes, primeira manifestação do 
mais íntimo regosijo e agradecimento pelo que, para 
todos, representava o melhoramento com que havia sido 
distinguido aquêle centro ferro-viário.

O combóio n.º3 levou ao Entroncamento os Snrs. 
Fausto de Figueiredo, Vice-Presidente do Conselho de 
Adminstração, representando o Snr. Eng.º Vasconcelos 
Corrêa, Presidente do Conselho; Comandante Raúl 
Esteves, Administrador e Presidente da Comissão 
Especial do Fundo de Assistência; Eng.º Mário Costa, 
Administrador; vogais da Comissão Especial do Fundo 
de Assistência; Eng.º Avelar Ruas, Chefe da Divisão 
de Vias e Obras; Manuel Barqueira, Chefe do Serviço 
da Contabilidade Centra; Eng.º José de Abreu, Chefe 
do Serviço de Fiscalização e Estatística, e o Inspector 

 

Reprodução da imagem publicada no Boletim da CP n.º 58 de Abril de 1934 com a disposição interior das diversas salas.

 



118

Principal da Divisão de Material e Tracção, Bernardo 
Pires, os dois últimos representantes do pessoal da 
Companhia naquela Comissão.

Os Snrs. Drs. Carlos Lopes, Médico Chefe do 
Serviço de Saúde e Lobo Alves, Sub-Chefe do mesmo 
Serviço, respectivamente, Vice – Presidente e vogal 
da Comissão de Assistência aguardavam também na 
estação os membros do Conselho de Administração e 
os seus colegas fa Comissão de Assistência, aos quais 
se juntaram.

O Snr. Fausto de Figueiredo, a convite do Snr. 
Comandante Raúl Esteves, cortou a simbólica fita de 

seda que mantinha fechado o portão da entrada 
principal.

Após esta cerimónia, entraram no vestíbulo do 
edifício os membros do Conselho de Administração 
e a Comissão de Assistência, seguidos de muitos 
visitantes que por completo encheram aquêle espaço 
e o vasto corredor central e bilateral, donde assistiram 
à sessão de inauguração, a que presidiu o Snr. Fausto 
de Figueiredo, secretariado pelos Snrs. Comandante 
Raúl Esteves e Eng.º Mário Costa.

Usaram da palavra os Snrs. Comandante Raúl 
Esteves, como Presidente da Comissão Especial do 
Fundo de Assistência, Dr. Carlos Lopes, na dupla 
qualidade de Vice-Presidente da mesma Comissão 
e Médico-Chefe do Serviço de Saúde, Eng.º José 
de Abreu, como representante do pessoal naquela 
Comissão e, a fechar o Snr. Fausto de Figueiredo.

Todos os oradores puseram em destaque o valor 
e importância daquele melhoramento e as razões que 
levaram o Conselho de Administraçã e a Comissão de 
Assistência a construir o primeiro Dispensário.

Do Presidente da Comissão de Assistência, Snr. 
Comandante Raúl Esteves, partiu a iniciativa e tão bem 
escolhida ela foi, que se transformou em realidade.

De justiça era que assim sucedesse.

O Entroncamento é uma vila essencialmente 
ferro-viária, constituindo o mais numeroso núcleo 
populacional da Companhia e que mais directamente 
se encontra ligado às diferentes linhas da Antiga Rêde, 
sem falar na sua indiscutível posição estratégica.

O Conselho de Administração e a sua Comissão 
Especial do Fundo de Assistência não ocultam a 
satisfação de que se acham possídos neste momento, 
por verem levado a termo a primeira parte da obra 
social que se propuseram realizar, lamentando, 
sinceramente, que a difícil situação da Companhia 

não lhes permita desenvolver devidamente, e como 
tanto desejavam, o plano elaborado pela Comissão de 
Assistência, quanto à luta anti-tuberculosa, nem lhes 
deixe encarar outros problemas sociais de não menos 
importância, e por que igualmente se interessam e que 
muito gostariam de ver resolvidos para bem do pessoal.

A sessão foi encerrada, cêrca das 16 horas, depois 
de ter usado da palavra do Snr. Fausto de Figueiredo, 
num discurso que muito impressionou a assistência.

Todos os oradores foram várias vezes interrompidos 
por aplausos, que se repetiram calorosamento no final 
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Reprodução da imagem publicada no Boletim da CP n.º 84 de Junho 
de 1936 da fachada exterior.

Nesta imagem do Google Maps temos uma perspectiva similar à 
imagem colocada anteriormente e publicada no Boletim da CP. São 
vários os pormenores que se mantiveram praticamente intactos 
apesar das diversas obras que decorreram no edificío ao longo dos 

anos.



bAlAStro

119

dos discursos.

Em seguida, foi o Dispensário visitado pelos 
representantes do Conselho de Administração, pela 
Comissão Especial do Fundo de Assistência e pelos 
empregados superiores presentes.

Em todos causou a mais agradável impressão e 
sobriedade e gôsto da sua construção, o elegante e 
adequado mobiliário, bem como o moderno material 
sanitário de que foi dotado.

A construção do Dispensário obedeceu ás ideias 
dominantes da modéstia, das exigências do serviço e 
das indicações da higiene.

E assim foi adoptada a forma de pavilhão da mais 
simples e sóbria arquitectura.

No projecto, da autoria do arquitecto Snr. Perfeito de 
Magalhães, foram respeitadas as indicações de ordem 
técnica do Serviço de Saúde.

Ao entrar no elegante edifício experimenta-se uma 
sensação de bem-estar.

Do espaço vestíbulo, onde se abrem dois largos 
portões de ferro, colocados nas faces principais, 
respectivamente, voltados ao nascente e ponte, 
partem, no sentido do seu maior eixo, dois extensos e 
largos corredores, profusamente iluminados por amplas 
janelas, e para os quais deitam tôdas as dependência 
dos vários serviços.

Vestíbulo, corredores e mais dependências, são 
cercados de silhares de azulejos de vária côres, duma 

grande suavidade, numa combinação interessante, 
perfeitamente harmónica com o fim a que se destinam. 
O pavimento de todo o Dispensário é de mármore.

Na construção do edifício fôram ponderadas tôdas as 
indicações, com o duplo fim profilático e terapêutico.

Além dos serviços gerais – salas de espera e de 
aceitação de doentes, gabinetes de consulta, sala 
de tratamentos, de Raios X, laboratório de análises, 
pequena farmácia, serviço de desinfecção, vestiários de 
médicos e de pessoal, arrecadações, retretes,etc., - foi 

previdente e inteligentemente assegurada 
a ampliação da sua função médico-social, 
que se não fará demorar, desenvolvimento 
a esperar numa região onde a família ferro-
viária tem tão larga representação e numa 
localidade ligada por meios de comunicação 
rápidos e numeros com vários pontos das 

 

Reprodução da imagem publicada no Boletim da CP n.º 84 de Junho 
de 1936 do vestíbulo de entrada e corredor central.

 

 

Reprodução de imagens publicada no Boletim da CP 
n.º 84 de Junho de 1936. Na fotografia de cima temos o 
incenerador e na imagem da direita a sala dos agentes 

físicos.
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diferentes linhas da Companhia que ao Entroncamento 
convergem, que fácilmente permitirão a frequência e 
utilziação daquelas instalações pelo pessoal e pessoas 
de família.

Todo êste conjunto concorre para tornar o Dispensário 
do Entroncamento um estabelecimento modelar da 
especialidade, certamente o primeiro do nosso País.

Durante a sessão e visita, a banda do Ateneu 
executou um escolhido programa que foi muito apreciado 
e aplaudido.

Os representantes do Conselho da Administração e a 
Comissão Especal do Fundo de Assistência regressaram 
a Lisbao visivelmente satisfeitos.

O Dispensário do Entroncamento, como todos os 
organismos desta natureza, vai ser o eixo em volta do 
qual tem de girar a organização da luta anti-tuberculosa 
daquela região.

Sem a sua acção, todos os esforços empregados 
nesse sentido seria infrutíferos.

O Dispensário é, como disse o Snr. Carlos Lopes, 
no seu discurso, "um centro de observação, de triagem, 
de colocação e educação.

Examina os doentes para se certificar se são 
tubercolosos ou não; indica as medidas a pôr em 

prática para que a doença, uma vez confirmada, se 
não transmita à família; por meio das enfermeiras-
visitadores faz seguir à risca os conselhos médicos, 
procurando melhorar a higiene do lar e proteger as 
crianças do perigo do contágio; indica e escolhe 
os doentes a enviar aos Sanatórios; ensina e vigia 
a cura em domicílio daqueles que não podem ser 
sanatorizados; trata os tuberculosos, os suspeitos 
ou enfraquecidos e os predispostos.

A tuberculose é uma doença microbiana 
contagiosa e evitável.

É isto que o grande Público precisa saber e nunca 
deve esquecer.

O ponto mais essencial da luta anti-tuberculosa é 
a preservação da infância.

A tuberculose é, grande número de vezes, 
resultante do contágio do meio familiar e as crianças, 
as suas principais vítimas."

-----------------------------------------------------------------

O Dispensatório esteve aberto ao Público até ao 
anoitecer, sendo visitado por milhares de pessoas de 
tôdas as classes sociais do Entroncamento e arredores.

As bandas de música de Argea e dos Escoteiros 
tomaram  desinteressadamente parte dos festejos, 
concorrendo para a notada animação popular.

* As fotografias que ilustraram o artigo do Boletim da 
CP n.º 84 eram da autoria do Eng.º Côrrea Mendes.
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Reprodução de imagens publicada no Boletim da CP n.º 84 
de Junho de 1936. Imagem 1 - Sala de aceitação; imagem 2 - 
Aparelhos de Raios - X; imagem 3 - Laboratório de análises; 

imagem 4 - Sala de tratamento.

Reprodução da imagem publicada no Boletim da CP n.º 84 de 
Junho de 1936 da farmácia.
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OO tráfego de amoníaco tem presença em 
Portugal há várias décadas, tipicamente 
com vagões do tipo Zagkks, vindos de Es-

panha. Até 2010, o tráfego era sobretudo originário 
da fábrica da ADP/Quimigal no Barreiro. Essa produ-
ção justificava aliás um notável comboio de merca-
dorias, que desapareceu em 2009: o transporte de 
resíduos de fuel da Petrogal, em Sines, para o ramal 
da Quimigal.

Do	 Barreiro,	 diariamente,	 seguia	 um	 comboio	 de	
amoníaco	para	Alverca	e	2	a	3	vagões	adicionais	para	
Estarreja,	para	o	ramal	da	Quimiparque.

Com	a	 crise	 e	 o	 fim	da	 produção	 de	 amoníaco	 no	
complexo	Barreirense,	a	cadeia	logística	alterou-se	por	
completo	e	passou	a	depender	da	importação	a	partir	do	
complexo	petro-químico	de	Huelva,	em	Espanha.	Desde	
então,	duas	a	três	vezes	por	semana,	uma	composição	
inteira	de	amoníaco	sobe	de	Huelva	até	Zafra,	Mérida	
e	Badajoz,	onde	as	locomotivas	portuguesas	o	encami-
nham	para	o	destino	final.

Na	actualidade,	recebem	amoníaco	de	Huelva	os	ra-
mais	da	Quimigal,	no	Barreiro,	o	ramal	da	ADP	em	Al-
verca	e	o	ramal	da	Quimiparque,	em	Estarreja.	Tal	como	
desde	o	primeiro	dia,	em	2010,	o	tráfego	continua	sob	a	
chancela	da	Medway	(então	CP	Carga),	com	uma	loco-
motiva	diesel	a	cumprir	o	percurso	Badajoz	–	Entronca-
mento:	hoje	em	dia	a	cargo	normalmente	das	modernas	
335,	anteriormente	e	pontualmente	nos	dias	de	hoje	pe-
las	locomotivas	1900	(e	mesmo	1960).

Na	sua	estreia,	a	13	de	Agosto	de	2010,	o	tráfego	foi	
assegurado	pelas	1550,	e	assim	haveria	de	acontecer	
algumas	 vezes	mais.	Nessa	 ocasião,	 as	 1565	 e	 1556	
baixaram	 isoladas	a	Badajoz	para	darem	 início	ao	pri-
meiro	 tráfego	 de	 importação	 de	 amoníaco,	 nesse	 dia	
com	destino	a	Alverca,	que	é	ainda	hoje	o	destino	mais	
habitual	dos	vagões.

Este	tráfego	encontra	hoje	uma	linha	do	Leste	radi-
calmente	diferente	de	então,	quando	o	troço	Crato	–	Ba-
dajoz	estava	ainda	limitado	a	40	km/h	na	maior	parte	da	
sua	extensão,	ao	passo	que	hoje	a	renovação	recuperou	
por	completo	este	importante	itinerário.

50366
pAmpilhoSA - rAmAlhAl

Passando isoladas pela estação de Portalegre, as 1550 descem a Badajoz para trazer a primeira composição.
 13 de Agosto de 2010 © João Cunha

oS 10 AnoS do trAnSporte internAcionAl de AmoníAco

texto: João cunhA
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O primeiro 82315 Huelva - Badajoz, com as 333.303 e 305, em Gevora, chegando ao seu destino, 13 de Agosto de 2010. © João Cunha

À boleia das 1556 e 1565, o comboio 75730 Badajoz - Bobadela serviu neste dia à primeira carga de amoníaco com destino a Alverca, 
13 de Agosto de 2010. © João Cunha
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O mesmo comboio depois de cruzar com um regional em Ponte de Sôr, na rampa de Vale da Bica, 13 de Agosto de 2010. 
© João Cunha

Cerca de 10 anos depois a tracção dos comboios mudou. Neste caso a 335.033 entra na estação do Entroncamento com a 
composição do amoníaco proveniente de Badajoz, 19 de Junho de 2020.

© Ricardo Quinas
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Vizinha Espanha

fotogrAfiAS: chico pereirA ©

Apresentamos	 algu-
mas	fotografias	refe-
rentes	 á	 electrifica-

ção	do	tramo	da	concordância	
entre	Guillarey,	Tuy	e	a	frontei-
ra	Portuguesa	tiradas	durante	
o	mês	de	Julho.	Foi	efectuada	
verificação	e	testes	em	16	de	
Julho,	 como	 é	 visível	 pelas	
fotografias	 onde	 aparece	 o	
veículo	 da	ADIF.	A	 colocação	
em	 funcionamento	 da	 electri-
ficação	 ocorreu	 a	 partir	 das	
00H00	de	27	de	Julho.	

Fotografia da ponte 
internacional sobre 

o rio Minho. É 
perfeitamente visível 
que a ponte já tem os 
postes de catenária 

todos colocados.

No quadro mostramos a extensão 
das linhas que foram electrificadas na 

ligação à fronteira portuguesa na ponte 
internacional de Valença.
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Mais duas imagens da linha perto da fronteira. Na fotografia da esquerda no sentido Tui - Valença podemos observar os 
dois modelos de postes catenárias, o tradicional português e o modelo espanhol. Na imagem da direita temos a linha em 

direcção à estação de Tuy. 

Na estação de Tui com as obras de electrificação já terminadas. Na fotografia da esquerda temos a linha em direcção a 
Portugal, na imagem da esquerda a linha que segue em direcção do triângulo de Guillarei. 

Passagem do veículo 
de auscultação de via 
da Adif na passagem 
pela estação de Tui a 
caminho de Portugal 
quando foi verificar 
o estado das obras 

antes de se proceder 
à electrificação.
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Bifurcação do triângulo de Guillarei. A ligação para Portugal está atrás do fotógrafo. Do lado direito temos a linha para 
Guillarei e do lado esquerdo a linha para Porriño. 

Já em pleno triângulo as imagens abaixo mostram a ligação entre a estação de Guillarei (direita) e a linha entre Tuy e 
Porriño (esquerda).

Passagem do veículo 
de auscultação de via 
da Adif na passagem 
pela estação de Tui a 
caminho de Portugal 
quando foi verificar 
o estado das obras 

antes de se proceder 
à electrificação.
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Na fotografia abaixo da esquerda temos uma panorâmica da ligação à esquerda que permite chegar à linha entre Porriño 
e Tui e do lado oposto que faz a ligação entre Guillarei e Porriño. Do lado direito temos a linha Vigo - Ourense [Guillarei - 

Porriño] que já se encontrava electrificada. 

No extremo norte do triângulo de Guillarei temos a linha à esquerda em direcção a Guillarei e do lado direito a linha que 
segue para Tui e daí para Portugal. 

Fotografia da direita 
mostra o seccionador 

para mudança de 
tensão.
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texto e fotogrAfiAS: fAbiAn vendrig©  | trAdução João cunhA

comboio hiStórico

A linha de Caminhos de ferro entre a 
capital sérvia, Belgrado, até ao porto 
Montenegrino de Bar, no mar adiátrico, 

é uma das mais belas da Europa, de acordo com 
muitos guias de viagem e websites. No entanto, 
esta linha é pouco conhecida, mesmo apesar do 
interesse sobre si ter aumentado recentemente. A 
paz regressou à ex-Jugoslávia.

Este	caminho	de	 ferro	é	 relativamente	 jovem:	após	
24	anos	de	trabalhos	de	construção,	abriu	a	28	de	Maio	
de	1976.	Nessa	altura,	a	linha	percorria	apenas	um	país:	
Jugoslávia.	A	construção	era	um	projecto	de	prestígio	do	
então	presidente	jugoslavo	Josip	Broz	Tito.	O	plano	era	
chegar	a	Bar	a	partir	de	toda	a	Europa.

O caminhO de ferrO de TiTO
 de BelgradO a Bar 
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Três países

Nos	 anos	 1990,	 a	 Jugoslávia	 desintegrou-se	 e	
esta	 linha	 de	 repente	 passou	 a	 percorrer	 três	 países:	
288	 quilómetros	 na	Sérvia,	 9	 quilómetros	 na	Bósnia	 e	
Herzegovina	e	174	quilómetros	através	do	Montenegro.	
À	altura	da	 inauguração	a	 linha	 tinha	476	quilómetros;	
neste	 momento,	 devido	 ao	 fecho	 da	 secção	 entre	 a	
antiga	 estação	 principal	 de	 Belgrado	 e	 a	 estação	 de	
Topčider,	tem	apenas	471	quilómetros.

Apenas	 alguns	 comboios	
regionais	 param	 em	 Štrpci,	 a	
agora	 única	 estação	 Bósnia	
situada	 nesta	 linha.	 Os	 nove	
quilómetros	 através	 da	 Bósnia	
são	 mantidos	 pelo	 gestor	 sérvio	
de	 infraestrutura,	 “Infrastruktura	
železnice	 Srbije”.	 Felizmente,	
não	 existe	 qualquer	 controlo	 de	
passaportes	 na	 parte	 bósnia,	
apenas	 existindo	 entre	 a	 Sérvia	
e	o	Montenegro:	em	Vrbnica	para	
o	 comboio	diurno	e	em	Prijepolje	
Teretna	para	o	comboio	nocturno,	
na	Sérvia.	Do	lado	de	Montenegro,	
o	 controlo	 acontece	 na	 estação	

fronteiriça	 de	 Bijelo	 Polje.	 O	 comboio	 para	 nestas	
estações	 de	 fronteira	 durante	 cerca	 de	meia	 hora	 e	 o	
controlo	de	passaportes	acontece	a	bordo,	enquanto	o	
comboio	está	parado	na	estação.

Os	 governos	 sérvio	 e	 montenegrino	 estão	
actualmente	 a	 negociar	 a	 aceleração	 dos	 controlos	
fronteiriços,	mas	ainda	não	é	sabida	a	 forma	que	eles	
tomarão.	 Actualmente,	 a	 locomotiva	 sérvia	 é	 trocada	
pela	 montenegrina	 em	 Bijelo	 Polje,	 apesar	 de	 ambas	
estarem	perfeitamente	aptas	a	circular	ao	longo	de	toda	
a	linha.
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Uma Maravilha técnica

Este	caminho	de	ferro	é	uma	maravilha	da	engenharia	
se	 olharmos	 aos	 números.	 Por	 exemplo,	 a	 linha	
atravessa	um	total	de	254	túneis	com	um	comprimento	
total	de	114,43	quilómetros.	Adicionalmente,	cruza	435	
pontes	com	um	comprimento	total	de	14,59	quilómetros.	
O	viaduto	mais	alto	do	mundo	era	também	parte	desta	
linha	–	o	viaduto	Mala	Rijeka,	erguido	198	metros	acima	

das	águas	do	rio	Rijeka.	O	viaduto	 tem	498	metros	de	
comprimento	e	foi	o	mais	alto	viaduto	do	mundo	na	altura	
da	sua	inauguração	mas	entretanto	uma	nova	ponte	na	
China	roubou-lhe	este	título.	Uma	consolação	que	sobra	
é	de	que	continua	a	ser	o	viaduto	ferroviário	mais	alto	de	
toda	a	Europa.

O	perfil	 longitudinal	desta	linha	mostra,	entre	outras	
coisas,	 porque	 é	 que	 foi	 necessário	 tanto	 esforço	
para	a	construir.	Por	exemplo,	o	ponto	mais	alto	é	em	

Kolašin,	 no	 Montenegro,	
1032	 metros	 acima	 do	
nível	médio	 das	águas	do	
mar.	Daí,	a	linha	desce	ao	
longo	 de	 78	 quilómetros	
para	 Pogdorica,	 a	 capital,	
a	 apenas	 40	 metros	 de	
altitude.	 A	 linha	 tem	 aqui	
uma	inclinação	de	25	‰	e	é	
onde	se	 localiza	o	 famoso	
viaduto	de	Mala	Rijeka.

Toda	 a	 linha	 é	 em	 via	
única,	 com	 numerosas	
vias	 desviadas	 nas	 várias	
estações.	 A	 linha	 está	
totalmente	 electrificada	 a	
25.000	V	/	50	Hz.	Antes	da	
Jugoslávia	 se	 desintegrar,	 
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o	tempo	de	viagem	entre	Belgrado	e	Bar	era	de	7	horas	
e	meia,	mas	actualmente	cifra-se	em	11	horas.	A	linha	é	
utilizável	por	comboios	de	passageiros	e	de	mercadorias.

Infelizmente,	esta	linha	é	actualmente	reputada	pelos	
numerosos	atrasos	(1	a	2	horas	não	é	excepção)	causados	
por,	entre	outras	coisas,	manutenção	insuficiente.	Vários	
trabalhos	estão	actualmente	em	curso	para	modernizar	
esta	 linha.	A	parte	montegrina	está	actualmente	quase	
toda	a	apta	à	velocidade	originalmente	projectada	para	

esta	 linha	 (80	a	120	km/h).	Na	
Sérvia,	 a	 secção	 Belgrado	 –	
Valjevo	 foi	 modernizada,	 mas	
uma	grande	parte	continua	por	
renovar.

Dicas para viajar

Uma	 vez	 que	 a	 linha	
passa	 por	 paisagens	 muito	
interessantes,	 é	 aconselhável	
percorrer	 esta	 linha	 durante	
o	 dia,	 entre	 Bar	 e	 Belgrado.	
Actualmente	existe	um	comboio	
diurno	 e	 um	 nocturno.	 Toda	
a	 secção	 entre	 Kolašin	 e	
Pogdorica	 (Montenegro)	 é	

sob	 qualquer	 ponto	 de	 vista	 uma	 das	 partes	 muito	
bonitas	desta	linha.	O	comboio	passa	por	uma	área	de	
montanhas,	penhascos	e	o	que	se	vislumbra	do	comboio	
é	magnífico.	Enquanto	que	Kolašin	está	nas	montanhas,	
é	possível	 ver	 como	a	paisagem	muda	até	Pogdorica,	
para	um	ambiente	mais	mediterrâneo	e	com	palmeiras.

Depois	de	Pogdorica,	o	 lago	de	Skardar	é	avistado	
e	 tem-se	 uma	 excelente	 visão	 sobre	 ele.	 Alguns	
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quilómetros	mais	 à	 frente,	 a	 linha	 passa	 por	 um	 túnel	
de	 6,7	 quilómetros	 chamado	 “Sozina”,	 que	 é	 o	 maior	
túnel	deste	caminho	de	ferro.	Para	que	a	sensação	de	
férias	seja	ainda	mais	completa,	o	mar	adriático	é	visível	
à	boca	do	túnel,	antes	de	se	chegar	ao	terminus,	Bar,	ao	
cabo	de	mais	vinte	minutos	de	viagem.

Na	 Sérvia,	 a	 secção	 Užiče	 –	 Priboj	 é	 certamente	
de	 viagem	 obrigatória.	 A	 linha	 sobe	 subitamente	 e	
volta	depois	 a	descer	 para	o	 vale	do	 rio	 Lim.	A	última	

secção	 passa	 por	 uma	 área	 de	 população	 escassa	 e	
dispersa,	sendo	também	por	aqui	que	a	parte	bósnia	é	
ultrapassada.

A linha de via estreita “Šarganska 
osmica”

O	perfil	da	antiga	linha	de	via	estreita	(de	bitola	760	
mm,	 a	 chamada	 bitola	 bósnia)	
Belgrado	–	Sarajevo	é	ainda	visível	
entre	Užiče	e	Zlatibor.	Parte	desta	
linha	 foi	 preservada	 e	 é	 agora	
um	 caminho	 de	 ferro	 turístico.	 A	
linha	corre	por	uma	forma	de	oito	
para	ganhar	altitude	e	é	chamada	
de	 “Šarganska	 osmica”	 (o	 “oito	
de	 Šargan”),	 sendo	 Šargan	 o	
nome	 da	 montanha	 que	 é	 aqui	
ultrapassada.	Website:

	www.sarganskaosmica.rs	
(apenas	em	Sérvio).
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Informação útil

Em	 Belgrado,	 o	
comboio	para	Bar	sai	agora	
da	estação	Topčider,	já	que	
a	antiga	estação	central	foi	
fechada	em	2018.	Topčider	
está	 localizada	 bastante	
longe	 do	 centro	 e	 pode	
ser	 acedida	 através	 do	
eléctrico	3	a	partir	da	antiga	
estação	 central	 (cerca	 de	
15	 minutos	 de	 viagem)	
ou	 por	 táxi.	 A	 estação	 de	
Topčider	 não	 é	 a	 nova	
estação	 de	 Belgrado,	 já	
que	 esta	 está	 localizada	
noutro	 sítio.	 A	 principal	
estação	pode	ser	acedida	pelo	autocarro	36	a	partir	da	
antiga	estação	central.	Não	há	nenhuma	ligação	directa	
de	 transportes	públicos	entre	a	nova	estação	principal	
e	Topčider;	 um	 táxi,	 por	 cerca	de	5	euros,	 é	 uma	boa	
alternativa.

Infelizmente,	 não	 é	 possível	 reservar	 ou	 comprar	
bilhetes	online.	Para	dias	de	ponta	(Sextas	e	Domingos)	
e	época	de	Verão,	reservar	é	claramente	recomendado.	
O	 usufruto	 da	 carruagem	 restaurante	 é	 incerto.	 Existe	
uma	 loja	 do	 lado	 oposto	 à	 estação	 de	 Topčider	 –	
tenham	a	certeza	de	que	compram	aí	comida	e	bebidas	
suficientes	para	a	viagem.	No	verão	existe	 tipicamente	

uma	 “carruagem	 azul”	 incluída	 na	 composição.	 Essa	
carruagem	cama	foi	parte	do	comboio	de	Estado	de	Tito	
e	é	uma	experiência	obrigatória.	Um	lugar	/	cama	nesta	
carruagem	pode	ser	reservado	com	antecedência	e	sem	
custos	adicionais	–	só	pagam	o	preço	do	compartimento	
duplo.
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Spotting

No passado dia 24 de Julho foi 
retirada a primeira carruagem 
napolitana da estação da Régua.

Pedro Mêda


